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भाटरदीपिका तृतीयसम्पुटस्थ विषयाः. 

"® @ ® -क-@@ 9» 

अष्टमाध्यायस्य विशेषटक्षणस्य प्रथमः पाद्ः- 

अधिकरणानि, 

1. विरोषकमेणो धमेतिदेश 

2. सोमे रेष्टिकधमानतिदश. 

3. रेन्द्ामादविष्िकादिधम।तिदेश. 

4. फकादीनामनतिदेशः 

5. गुणकामानां गोदोहनादीनामनतिदेशः 

> 

10. 

सोय चरौ अभिमरनहयस्य व्रिकल्यः 

आग्रयधमीतिदेशः 

द्रव्यदेवतयोस्सन्निपाते द्रग्य्रस्य बलयप्तम् 

शतकृष्णले ओषधधमीतिदेशः 

मधदके उपांशुया जीयाज्यधमंतिदेशः 

अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः- 

अधिकरणानि. 

1. रेष्टिकैत्रामण्यरधिकधमतिदेशः 

2. पञ्ञो साना्यधमोतिदेशः 

2. ,, प्रोधमातिदेशः 

1. आमिक्षायां परोधमतिदशः 

5. दादे सत्राहीनयो व्यवस्थया धमौतिदेशः 

(;. प्ञ्चदशषरात्रादिषु सत्रधमीतिदेशः 

ए , ४०] [1. 

परसह्य. 

1 

११ 

५ 

10 

1 

14 
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अष्रमाध्यायस्य तृतीयः पाद्ः- 

अधिकरणानि | 

1. ` आभ्रनिष्णवदेरमीषोमीयधमातिदेशः 
2. जनकसप्तरि बरिषरस्वहस्सु द्दशादधमोतिदशः 

2. षटु्रराद्रात्रे षडहधमीतिदेशः 

4. संस्थ।गणेषं द्वादशाहिकधमपिदेशः 

` ` ““ 6. शतोक्षथ्यादौ ज्योतिषोमात् स्तोत्रोपचयः 

6. गायत्रीषु दाश्तयीभ्य एवोत्पत्रा गायत्रथः अनियाः 

अष्रमाध्यायस्य चतुथः पादः- 

अधिकरणानि, 
हि 

1. 

4. 

द्वीहोमस्य कमेनामषयत्वम् 

दर्वाहिमानामपृवेत्वम् ` 

नवमाभ्यायस्य ऊदनिरूपणपरस्य प्रथमः पाद्ः-- 

अधिकरणानि 
1 

"1 

{~ 

{2 

++ 

~> ९ भ~ 

अधिदोत्रादिधमाणामपृवेपयुक्ततवम् 

` उलूखस्मुससग्रोक्षणस्यापूवेभ्युक्तसम् 

फलदेवतासम्बद्वधमोणामपूतैप्रयुकतत्वम् , 

कभणामदेवताप्रयक्तत्वम् (देव तानिराकरणम् ) 

ब्रह्मादि परोक्षणादीनामपूर्व्रयुक्तत्वम् 

अधिष्टेम उपागुखस्य पदाथेप्रयुक्तत्वम् 

प्रणीतावाग्यमल्य पदायप्रयुक्तत्वम् 

इ्टकास॒ सकृद्धिकर्षणप्रोक्षणानष्ठानम् 

उत्तमवजं पत्मीसंयाज्षस्था 
श न 

सभिधेननिमभ्यासः स्थानध्म॑ः . 

पुटरसख्या, 

24 

6 

40 

4 

49 

50 

38 

43 

80 

64 

60 

61 

भूर, 

05 



अधिकरणानि, 

11. आरम्भणीयेष्िविचारः 

12. निर्वापमन्तरे सवित्रादिपदानामनृहः 

13. 9  अम्नचादिपदानामृहः 

14. इडे पाहानादिमन्तरे यज्ञपयादिशब्दस्यानृदः 

19. सुब्रह्मण्याह्नाननिगदे ह शिविच्छन्दस्यानृहः 

16. सारस्वदयां मेष्याम्रिगुवचनानहुः 

17. यज्ञायज्ञिये गिरारब्दस्थाने दराशब्दस्य मरयेःगः 

18. दरापदं प्रगीतं प्रयोक्तव्यम् 

तवमाभ्यायस्य द्वितीयः पादः-- 

अधिकरणानि, 

> ¢ ॐ 

उदमरन्धस्य पौरुषेयत्वम् 

साम्नारचं प्रति गुणत्वम् 

ठय प्रत्यचं साश्नसततमापनम् . 

तिसृषु प्यकं गीयमानं साम समास्वेव गेयम् 

उत्तराप्रन्थपठितयेरेषत्तरयःः ऋचोग्रहणम् 

वदतीप् ङ् चोरेव मगाथेन रथन्तरस्य गानम् 

द्ाखाभेदेन सामप्रकारभेदानां विकल्पः 

उत्तरादविकार एव आदरभावः 

उत्तरयोः स्ताभातिदेशः 

स्तोभरक्षणम् 

नीवारादिषु प्रोक्षणावघातादिधमीः 

परिधो युपधर्माः 

शतादौ ् रभिताधमौः 

पुटक्ख्या. 



ाषक्न्णासष 

14. 

18. 

16. 

८0 

18. 

19. 

वहद्थन्तरयेोधे्मेव्यवस्था 

कण्वर्थन्तरे बरहरथन्तरधर्म समुचयविकरल्ौ 
्विषामके बददयन्तरयोन्यैवस्था 

सोयादो पवेणहोमायननुष्ठानम् 

दरीपू्णमासयोः होमद्रयस्य ग्यवस्था 

समिदादीनां यागनमधेयता 

नवमाध्यायस्य तृतीयः पादः- 

आधिकरणानि, 

। 

£. 

3. 

4 ९ 

8. 

10. 

10 
19, 
18, 
14. 

विकृतो मन्त सृनीवारादिपदानामृहः 

पोण्डरीकरेषु वरदिष्णु स्तरणमन्त्रस्योहः 

अभ्नीपोमीयपशौ ठोकिकयुपस्परंप्रायित्तम् 

द्िपशुकयागे पाशमन्त्रे द्विवचनेदः 

अगरीषोमीयपरो एकवचनान्तबहुवचनान्तपाङमन््यो वकल्पः 

द्िपत्ीके प्रकृतिप्रयोगे पत्तीरब्दे द्विवचनानूहः 

, विकृतियागेऽप्यनुहैः 

सवनीयपशुनामसीषोमीयसमानविधानते प्रास्मा इत्यत्रानृहः 

नीवाएणं त्रीहिप्रतिनिधिले व्रीदिशब्दस्यानृदः 

द्विष्कयाग सूयं ते चकषरित्यारिषु मन्त्रवन: 

, अधिगुपरेषे एकधा इदयस्याभ्यासः 

्विपदविकृतो देवतानुसारेण मेधपतिराग्दस्योह 

बहूदेवये परावप्येकवचनान्तमेषपतिशब्दस्य विकल्पः 

एकाद्दिन्यमेकव चनान्तमेधपतिशग्दस्योहः 

पुटसंख्या. 

141 

149 

130 

18 

130 

158 

141 



5 

नवमाध्यायस्य तुयः पादः -- 

अधिकरणानि. 

1. परर तिरस्य वङ्य इत्यादा समस्यौदहः 

2. अश्वमेधे चतु्िशदरद्िरूपविशेषवचनम् 

3. अग्रीषोमीयपशवुरूकरब्देन वपाभिषनम् 

4. अध्रिगो प्रह्नसारब्दस्य प्रशेसापरत्वम् 

5 ,, रयेनादिशब्दानां कात्लर्यपरत्वम् 

6, दर्शाधभेखपे ज्योतिष्मलया नानुष्टानम् 

7. धारयोद्रनेऽपि ज्योतिष्मत्या नानेष्ानम् 

8. दश्चौथामिप्रणयनस्यामन्त्रकत्वम् 

9. प्रायभीयचरो म्रदानधर्माननुष्रानम् 

10. अभ्युदये दधिदतयोः प्रदेयधर्मानुष्टनम् 

11. प्ुकमेष्टो दाध्कृतयोः प्रदेयधमौननष्ठानम् 

12. ञग्रतिष्टोम शरूयणानां प्रदयघर्पाननुष्टानम् 

18. “ईशानाय प्रस्वतः › इ्यत्रे ग गान्तरविधिः 

14. ‹ अज्येन हेष संस्थापयति ` इलयनेन कमोन्तरविपिः 

दशमाध्यायस्य वाधनिरूपणप्ररस्य प्रथमः पादः- 

अधिकरणानि. 

1. विकरृतावतिदिष्टानां प्राकृतानाम्थलोपपदिना बाधः 

2. दीक्षणीयादिष्वारम्भणीयाबाधः 

3. अनुयज्ञादिष्वारम्मर्णीय.वधः 

4. अन्वारम्भणीयायामारम्भणीयावबाधः 

5. खडेवाल्यां यूपाहतिबाधः 

0. „; स्थाण्वाहुतिबाधः 

पुटसख्या. 

161 

168 

170 

411 

174 

174 

178 

174 

178 

179 

180 

181 

183 

185 

193 

195 

1906 

19¶ 

198 



अधिकरणानि. 
1. उन्तमप्रयाजस्य संस्कारकर्मता 

६. आज्यमभागस्यारादुपकारकत्वम् 

9. प्एुरोडाश्षयागस्य देवतासंस्कारकलम् 

10. चरुशब्दस्योदनवीचलम् 

दे रामाध्यायस्य द्वितीयः पादः- 

परापकरणान, 

1. कृ णल्चरो पाकान॒ष्ानम् 

ध. ध उपस्तरणाभिघारगबाधः 

3. ् भक्षष्द्धावः 

4. सहो पहारविधःनम् 

5. ,; ब्रह्मणे सर्वभागार्पणम् 

6. ह भक्षणे न प्राकरतकालवाधः 

1. चतुधौकरणायमावः 

8. कऋलिरभ्यो दक्षिणादानमानत्र्थम् 

9. रेषभक्षः पतिपत््यथेः 

10. सत्रे कत्िजां न वरणम् 

11. उदवसानीये दक्षिणायाः परिक्रयाथता 

12. उद्षसानीयः सन्रिभिरेकेकदयेन् काथः 

13. उद्वतानीये सत्रिभ्योऽन्य एव् ऋत्विजः 

14. सरघखतसग्रे कमेषटो दक्षिणादानमदघर्थम् 

15. दशपूणमासयोः द्ेषयाथ दानमद्छर्थम् 

16. अस्थिग्रागे जीवतोऽधिकारिकः 

11 ,; वेपनादिश्चारीरसस्कारलपः 

18. ; शाखामानशुकस्पशासिपः 

पुटसख्या.. 

2000 

201 

420 

400 



अधिकरणानि. 

19. अस्थियागे जीवदधिकारपक्षे सत्रत्रताभिता गुणकामाः कार्याः 930 ` 

40). ); सूक्तवाकगताशासनाभावः 

2]. ,, होदकामामावः 

22. सबस्वारयगे यजमानमरणेऽपि समापनमस्ति 

23.  ,;, कार्यवाध्यव्यवस्था 

24. ); यजमानस्य दिषटगताविप्यायुराशंसनम् 

28. स॒त्रे ऋतुधाज्यावरणमात्रेयदानं च कतव्यम् 

26. पवमनेष्यौ निवापानुषटानम् 

27. वाजपेये मुष्िलोपः 

2६. पेन्वादेशब्दानां गोवाधित्वम् 

29. (वायव्य श्वेतम् ̀  इत्यत्राजस्थेव ग्रहणम् 

80. खलेवारीतण्डुलयोः खादिरतरैहत्वानियमः 

31. खलेवाह्यां तक्षणादयनुष्ठानम् 

29. ;;) परवूहणादिसेस्कारातुष्टानम् 

33. महापत्ये धानास्ववघातनुष्ठानम् 

दशमाध्यायस्य ततीयः पाद्ः- 

अधिकरणानि. 

1. प्रशवादो प्रयाजादीतिकर्तव्यतानुष्टानम् 

2. हिरण्यगर्भमन्त्रस्योत्तराघारगुणता 

3. सोमिकच।तुमस्येष्वासादननियो जनयेगुणर्विधत्रम् 

4. अभ्निचयने प्राकृतवेकृतदीक्षाहुतीनां समुचयः 

5. पुनराघाने दक्षिणानां निषत्तिः 

0. आप्रयणे वासोवत्साभ्यमन्वाहायेस्य बाधः 

7. ;; वासोवत्योरन्वाहार्थधमनुष्ठानम् 

पुरसख्या. 

431 

24 

435 

246 

440 

246 

449 

451 

254 

258 



अधिकरणानि. | पुरसंह्या. 
8. आग्रयणे वत्से पाकाभावः 253 
9. „ वाससि पाकाभावः ५ 

10. , वासोवत्सयोरभिषारणाभावः १) 

11. ज्योतिष्टोमे गवामेव द्रदशषदरतसङ्कयान्वयः 2854 

12. गोदक्षिणयाः विभज्यदानम् 286 

13. समाख्यानुसारेण दक्षिणाविभागः 208 

14. मूनान्नि घेन्वा निखिखदक्षिणाबाधः ४ 

15. "एकां गाम् ` इल गदना गोगतसङ्कन्यामात्रबाधः 260) 

16. सादस्करे लिवत्सन इत्लसोमक्रयसाधनवाधः 261 

17. अश्वमेधे आकाशेनाध्वयुंभगवाधः 269 

18. उपहभ्ये इयावाश्वैन निखिखदक्षिणावाधः 2634 

19.“ ऋतपये सोमचमसेन निखिक्दक्षिणायाः पुरुषान्तरस्य 
च वाधः 466 

2), „» एकवाक्यतापक्षि बरह्यभागवाधः 406 

21. वाजपेये यजयुक्तरथेन न कस्यापि बाधः 2617 

दशमाध्यायस्य चतुथः पादः -- 

अधिकरणानि, 

1. नक्षते्टौ नारिष्दमेरुपहोमानां समचयः 26) 

2. अभिचारविरेषे शरमयव्ररिषा कोशर्वहिषो बाधः 271 

8. वृहस्पतिसवे बाहस्पयग्रहारिभिरेन्रवायवःदिप्रहाणां समुचय: 276 

4 वाजपेये प्राजाप्रयपद्युभिः क्रतुपद्ून समुचयः 277 

5. स्रहणीषटो आमनहोमेरनुपाजानां समुचय: ४ 

6. महाव्रते पलतचुपगानेन ऋतिगुपग नस्य समुचयः 1४ 

7. अञ्जनाभ्यज्ञनास्ये सत्रे गोगुखवायभ्यञ्जनेन नावनीता२५ज्नस्य 
सम॒चयः 2६0 



भधिकरणानि, 

8. स्वतन्त्रे महावते ताप्यौदिभिरहतवासस्समुच्चयः 

9. शेकादिसामभिः रथन्तरादिसान्नां समुच्यः 

10. विङृतिविशेषे कोत्सा्दसामभिः प्राकृतसान्नां वाधः 

11. बृद्धस्तोमक्कतुषु प्रकृतसाम्नां बाधः 

12. पमाने विब्रद्धाविष्द्स्तोमकक्रतुषु सामावापेद्रापौ 

13. यागादो विधिगतश्षब्देनैव देवताभिधानम् 

14. अतिदे्स्थकेऽपि विधिगतश्ब्देनेवे देवताभिधानम् 

15. आधाने सविरशेषणनानिपदेनेव देवताभिधानम् 

पुटसख्या, 

16. आनज्यभागयोः निर्विरेषणनाप्नचादिपदेनैव देवताभिधानम् 

17. गवानुबन्ध्यप्रषदाज्यदोमयोंरुख।वनस्पतिङम्दाभ्यरामेवाभि- 

18. अवश्टथे अर््रावरुणयोः सस्विष्टङ्च्छब्दनाभधानम् 

19. अश्नाषोमीयपशो निर्विदोप्रणनाभिपदेनाभिधानम् 

20. अनुयाजेषु स्वि्टकृयागस्थर सस्कारकर्मता 

21. विकृती प्राक्ृतयाज्यानुवाक्ययो बाधः 

2. मनोतामन्त्रस्य चिकृतावनूहः 

23. वेद्यस्तोमे कण्वरथन्तरस्य स्वयोनौ गानत् 

24. अभिष्ठुति स्तुतश्योरविकारः 

25. पदो आवाहनादिषु प्रषदाज्यपपदोहः 

समाप्ता ततयिसम्पुटस्थसूची. 
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अथ पवंमीमांसादशेने 

अष्टमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः 

(१)-अथ विशे्रटक्षणम् ॥१॥ यस्य 

लिङ्गमथंस्चयोगादभिधानवत् ॥ २॥ 

तदेवं जिवेधाऽतिदेशा निरूपितः । तत्रापि प्रत्यक्षवचन- 

नामातिदेशयाः कातस्यंन चिन्ता वृत्ता | चोदनालिङ्ातिदेशस्य 

तु सामान्यतो निरूपितस्य प्रकृतिविरोषनिरूपणाथेमप्रम आर- 

स्यते । तज्नेकास्मिन् सोयौदौ एकविध्यत्तेनेव निराकांक्चत्वात् सर्व. 

विध्यन्तसमुञ्चययोगेऽपि नियामकाभावाद्ानियमेनानेकप्रकृतिवि- 

ध्यन्तप्रापैरिति प्रापे 

अदो षदुष्टविकट्पापत्त । यस्व सादृदरयविरेषेण शीघ्रो- 

पर्थितिस्तत एव धमाौतिदेशः। तच्च सादृदयं राब्द्धघटितमथ- 
घटितं च उत्तर प्रपञ्चयिष्यते । अत पव यत्र कथमपि न 

सादृश्यस्य नेयामकता यथा दयावाप्राथिव्य एककपाल । तत्राश्नी- 

षोमीयेन्द्राञ्चयोविकल्पेनेव प्रङृतित्वम् ॥ १॥ 

(२)-प्रवृत्तित्वादिष्टेस्सोमे प्रवृत्तिस्स्यात् ॥ ३ 
लिङ्गदशेनाच्च ॥ ४ ॥ कृत्रविधानादा 

(01. 0111: 
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पूर्वत्वम् ॥ ५ ॥ सखगभिधारणाभभावस्य च 
नित्यानुवादा7 ॥ ६ ॥ विधिरिति चेत् ॥ 

न वाकयडेपत्वा{ ॥< ॥ शङ्कते चा- 
नुपोषणात् ॥९॥ वशनमेषटिकानां 
स्यात् ॥ १०॥ 

क क 

य्न द्रव्यदेवतादिसन्निपद्योपकारकाङ्सामग्रीसाकस्यस्या- 

स्नानरूप कत्छ्रविधानं तजाच्चिदोचद्शैपुणैमासज्योतिष्टोमादौ न 
परस्परं धमोतिदेशः स्वसन्नि्रौ य।वदास्नातिरद्धैरेवेतिक्ैव्यता- 
कांक्षाशान्तेः सादृद्यस्यापि तादृशस्य निय मकरस्यामावाजच । 
ज्योतिष्टामे तु ' तस्यैकशतं प्रयाजानूयाजाः ` इति प्रकृतिप्राप्तप्रया- 
जाद्ययुवादेन रातसङ्कयाविधानलिङ्गा दीक्षणीयादिषु दार्िकधमी- 

णां प्रहत्ततया तन्मध्यवतिने सोमेऽपि दादिकविध्यन्तपरार्सि 

मन्यमानस्योत्तरम्- 

दीक्षणोय(दिषु विद्यमानानामेव प्रयाजादीनां परम्परया 

सोमसम्बन्धात् ‹ वाजपेयस्य यूपः ' इतिवत् तस्योते षष्ठयनु- 

वा दोपपततेः । प्रचत्तत्वस्य देतोयका्ानिवन्धनत्वेन तद् भावेऽसाध- 

कलन्वान्न सोमऽतिदेशः । अत पव ` धृतं वै देवा वच्रं कृत्वा सोम- 

मघ्नन् खचो बाह तस्मात् खाच सोमहविनोसाद्यते नाज्येना- 

भिध्रास्यति ` इति दािकासाद्नाद्यमावानुवाद उपपद्यते। न 

हाय पर्युदारविधिः यदाद “अश्ुरशयस्ते देव सोमाप्याय- 
ताम् ` इव्येतदिध्येकवाक्यत्वन तदथवादस्य स्वतन्त्राविधित्वा- 

नुपपत्तेः । किञ्च “यद्नुपोप्य प्रयायादम्रोववद्धमेनमसुष्मिन् खोके 
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नेनायरस्तस्मादु पष्य प्रयायत् ` इत्युपोषणपिधिरप्यनतिरेश्े 
उपपद्यते । अन्यथाऽतिदेशादेव तत्प्राप्तिसिदधेधिधिचेयर्थ्यात् । 

तस्मान्न कस्याप्यतिदेशस्सोमे ॥ २॥ 

[क्य £ ४९४ कचा ~ 

(३)-इष्ेषु देशपूणमासयीः प्रवुत्तस्स्यात् । 
१ ^~ € ति = 

पशाच लङ्गदश्नत् ॥ ३९ ! दक्षस्य 
चे क => द ¢ न तः तरेषु ॥ १३ ॥ एेकादरशिनेषु सौत्यस्य 
क थ ५ 
हरशन्यस्य दङानात् ।॥ १९॥ तसवु- 
(0 न ५ ५७ िगणेषु स्यात्प्रतिपदु युपदशनात् ॥ १५ 

| अव्यक्ता त सोमस्य ॥ १६॥ गणेष॒ 
ॐ ॐ ह 

हादराहस्य ॥ १७) गन्यस्य च तदा 
क्स 0 € 

दिषु ॥ १८॥ निकायिनां च पूवेस्यो- 
५ ९ तरेषु ॒प्रवृत्तिस्स्यात् ॥ १९ ॥ 

सायादेपु इष्टेसमाख्यातेषु इष्टिसमाख्याकत्वसामान्यात् 

निधपतिधातुमद्ाकयसम्बन्धित्वात् ताद्धेतपद्विहितदेवताकत्वा- 

च द्दौपूणंमासविकारत्वमेव । अत एव ` प्रयाजे प्रयाजे कृष्णं 

जुहोति ' इति लिङ्गम् । प्वे पशावप्यश्नीषोमीये दैश्वसंज्ञक 
तद्धितपद वि हितदे वताकत्वादेव । न च तत्र युपादिवहुतर- 

धमौिधानादेव निराकांश्चत्वाद नतिदेरः। तथाऽप्यावाहनासाद्नङक- 
म्भ्ादिबहुतरखदु एाथधमौनास्नानेन साकांश्चत्वात् । किञ्च कय- 

सन्निधावासख्नातो निशमको दरेक्चः पथमं तावदतिदेशं कल्पयययेव । 
ततश्च परार्तेषैमर्निराकांश्चस्य ` स एष आौपसथ्येऽहानि ` इत्यनन 
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ओपसथ्येऽहन्यनुष्ठानेऽवगतेऽयुष्ठानसादेश्यादु पदोमन्यायेन यूपाः 

दि्रहणेऽपि नातिदेशकट्पनाभरतिबन्धः। ' एकादश प्रयाजान् यजति 

जोहवमाघास्माघराय पद्युमनक्ति ' द्रव्यादि लिङ्गमप्येवसुपपद्यते । 

अन्येषु तु पद्यु सघनीयादिषु दैश्षस्यातिदेराः आलमतिचोः 

दनाकत्व पशद्रव्यकः्वाद्यधिकतरसादुद्याद्यपा्याधेकध्मेखाभाच्च । 

अत पव ‹ वपया भ।तस्सवने चरन्ति, ओदुम्बरो युपः' इयादिं 

लिङ्गम् ॥ 

कषादिरूपध्रम) धिक्याच सवनीयवद्रावकारत्वम् ¦! आश्रष्ठात् 

दद्र रशने आदाय द्वाभ्यां द्वाम्यां रदानाभ्यामेकैकं युपं पारव्ययाति' 

इत्येतदापि दवेरशन्यरूपसवनयधर्माजुवादकमुपपद्यते । न द्ये 

विधेः अभमिषठाद्े' इत्यस्य विधेयत्वात् विध्यन्तरकवाक्यत्वाद्धा 

लिङ्गत्वोपपत्तेः । पश्युगणधु तु सौयेप्बसोव्येषु बा पश्युगणान्तगे- 

तन्वसादद्याद्रणधमौधेक्यखाभाच एकाद्ाकशिनविकारत्वम् । अत 

एवसौर्येषु प्रचार वेभ्रक ॑ ्यप्राप्च(वापे गणध्रमोन्तरप्राप्तरावेसुद्धा । 

अत पव सौत्रामण्यां प्रतिपशु वैकदिपके यूपानेकत्व 

प्रास्त तस्परतिपिभ्य युपैकत्वनियमविधिः ` एकयूप {लमेत ' इत्यय- 
मुपपद्यते। उद्धिदादिषु तु अभ्यक्तत्वसादरेरपाज्ञचोतिष्टोमविका- 

रत्यम्। अव्यक्तत्वं च स्वाङ्गतया अ।वेदहितदेवताकत्वम । ग्रहणा- 

ङ्भूताया रेन्द्रवायवादिदेवतायाः परसङ्खेन सोमयागोपकारकत्वऽ- 
पि ज्येतिष्रोम{ङत्वाभावात् । अतश्चाग्यक्तत्वेन तदतिदेशे सिद्धे 

आतिदेःशेकग्रहणाद्यङ्गमूतदेवत।या उदद्धिदाद्यपकारकत्वकः्पनेन 

. पला ,स्सरुभः। ऽत पव श्येने दीक्षणीय, द्धाभो “ क्षणी - 

य॒ दढ द्शमानं रण्यं दक्षिणा चतुविशतिमानं प्रायणीयायर्भ 
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इति दक्षिणाद्ानावधिस्सङ्गच्छते । एवं गवामयनादिसरेषु दिरा- 

्राद्यदोनेषु च सखुत्यागणेषु दाद शाहविकारत्वम् । अहात्रसा- 

ध्यकमेवाचिपदं वाच्यत्वसामान्यात् । अत्र हि रा्रिराब्दोऽहदशब्द्- 

आाहाराचरसाध्यकमविश्ञेषपरः । खुल्यागणान्तगेतत्वसादृदयाच दा- 

द् शार्हीवकारत्वम | 

अत पव गवामयनादौ ` द्वाभ्यां छोमावद्याति ` इलयादिना 

द्वाद शोपसच्यानुचादो विभ्यन्तरस्तुत्यथंस्सङ्गच्छते। स्थित च दाद- 

राहविकारत्वे प्रथमोत्तमौ वजजेयित्वा दशाहस्येव प्रव््तिरिति 
वक्ष्यते । तत्राप सषु सज्रात्मकस्यारीनेषु अीनात्मकस्य 

द्वादशाहस्यावान्दरसादुङ्यादि व्यापि वक्ष्यते । सत्ेष्वपि यानि 

संवत्सरसाध्यान सत्राणि तेषु संवत्सरसच्रत्वसामान्यादयन- 

शाब्द वत्वसामान्याच्च संबत्सरनियमादिधमेखाभाय गवामयनस्य 

विध्यन्तः । अत एव गवामयनान्तगंतमादहातातिकं " पल्य उप- 

गायन्ति' इति धमे वध्यन्तरस्तुत्यथं संवत्सरस्रान्तरेऽनुवदति। 

ये तु ` साहसख्रास्साद्यस्काः" इव्येवं एकसंक्ञायोगिनो यागास्ते सङ्खा- 

तरूपामकाययोगाश्चैकायन उच्यन्ते । तेषां य प्ैको धम॑वान् 
तस्याधमेकेषु प्रतरन्ति: एकसंज्ञायो गित्वसादृदयात् । न चान्न 
नाखेवातिदेदाः सर्वेष्वपि मुख्यत्वेन तदसम्भवात् । एकत्र 

मुख्यस्य हि नाश्नोऽपरत्र गौणत्वे नामातिदेशषः; नतु सर्वत्र 

परवृत्ते नैभमेनसस्वेन मुख्यत्वेऽपि। न चेवं प्रायणीयस्थङेऽप्येक- 
संज्ञायोगाद् तिदेशापत्तिः। तस्य प्राथम्यीसद्धयथैत्वेन द्ादशाहिक- 

दितौयाहरधमैद सनेन चानतिदेराकत्वःत् । अत एव प्रयोजनान्त- 

ररत एवेकमज्ञायोगोऽतेदेरासाधकः। अचर च य एव ध्म 

वान् त.याघ्मेकेषु प्रब्ाततिः । सपर्या वा उत्तरो वा थुक्तिसा- 
स्यात् । भरायशः पूवं एव तादृशा इति सुतादौ तथोक्तिः। 
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अत एव पूर्वपूर्वस्य किञ्चिस्किञचिदधिकधमेवच्वे उत्तरो 

त्तरेषु भच्रत्तिः। अत एव पूवास्मन् सादखे सहस्रं विधरायो- 
ततरास्मत् "यावदस्य सहस्रस्य उत्त गौस्समादिता भवति 

तावदस्माह्ोकादसौ लोकः ` इति सदस्रं दक्षिणां दरोयति । 
साचस्के च पूर्वस्मिन् साण्डं सोमक्रयण विधायोत्तररस्मस्त 

त्पा्तौ ‹खी गौस्सोमक्रयणी व्यावृत्ता ह्यषां स्प्थिता' इत्यनेन 
खियो विधानं स्पधिताव्याचरृच्यनुवादश्च सङ्गच्छते ॥ ३॥ 

(४)-कर्मणस्त्वप्रवततित्वात्फलखनियमकतसम-- 
दायस्यानन्वयस्तहन्धनत्वात् ॥ २० ॥ 
्वत्तो चापि तादर््यात् ॥ २१ ॥ अश्रु 
तित्वाच्च ॥ २२॥ 

एवे प्रकृतिवरेषे निरूपिते फठखनियमकतेसमुदायांशे 

तेषां न प्रकृतित्वम् । यतस्तषामनतिदेशः । तथ। दि - प्रात 

फलं तावत् प्रृतरनतिदेशादेव नातेदिद्यते। न हि प्रकृतिर 

प्यतिदेष्टु इक्या विङृतिभावनाय। विङ्काक्तैकरणनैव नराका- 
श्षत्वात्। न च सोर्यादिवाक्ये द्रव्यदेवतामात्रविरिप्रभावना- 
विधौ कते सादृस्येन प्राङृतमावनोपस्थितौ तन्सम्बन्थिकरण. 
स्यैव प्रयाजादिवदतिदशोएपत्तिरिति वाच्य. अनुभितिसामस्रया 

वल्वच्वेन सूयार्दिवतया यागादुमानस्याप्यावद्यकटया शाब्द्- 

बोधे वजातीययागस्य,पि भावनाविशेषगतया विधेरावदयक- 

त्वेन करणाकाक्षाभावादतिदशानचपपत्तेः न च तथाऽपि तदे. 

जाये आग्रेयत्वभेदकरपने गौर्वा तद्याग आग्चेयत्वापत्तिः । विनि- 
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गमनाधिरहसहङृताधेध्िपुनदश्नरवणेन वेजालयानां मेदसिद्धः । 
अन्यथा आ्चेयेऽपि सोयैत्वापत्तो सेो्यौदीनां साङ्यीपत्तेश्च । 
अतस्सोर्यादीनां भिन्नानामेव करणानां खामान्न तेषामतिदेश्च 

इति सिद्धम् अतश्च तद्भावात् न तज्ञन्यफरातिदेशः। न च 

तद् भावेऽप्यङ्गवत् वृतेः फलाकांक्चाऽसित । ब्रह्मवच॑सादिश्रुत- 

फलेनैव निराकांक्षत्वात् । 

यज्ञामि विश्वजिदादौ न फटश्रवणं, तत्रापि न सदति- 

देशः । स हि अङ्गातिदेशकेन प्रकृतिवच्छब्देन मवेत् भिन्नेन वा 

नाद्यः- एकेनैव ` अकृतिवद्विकृतिः कायां ' इति वाक्येन विङृत्यु- 
देशेनाङ्ग विधानं फलो रेन विकृतिविधानाभिति वैरूप्यापपत्तेः । 
यद्यपि च प्ऱातेवच्छब्दमाचस्य विकृतिविीधरवाक्यदोषत्वकट्प- 

नयांऽङदाजयवि रिष्टविङृतिमावनाविध्ानेनाविरूप्यमिव्याशङ्घेत। त- 

थाऽप्येकस्येव भरकृतिवच्छब्द स्याङ्गार विधेयसम्षकत्वं फलां 
उदेश्यसमपकत्वामति वेरूप्या पात्तेस्तद् वस्थेव । 

नान्त्यः-स्वविध्युपस्थापितविच्वाजिन्नयायेनैव फटकःट्पनोपप- 
तावतिद् रकस्पने प्रमाणाभावात् । अतो न फरस्यातिदेशः । 

नियमो नोमेत्तम् । तस्य विङृतिभावनयाऽनपेक्षितत्वादेवानति- 
देशः! न दि निमित्तमङ्ग. येन प्रयाजादिवदतिदेशो भवेत् प्रमा- 
णाभावात् कारकत्वाभावाच न नस्याङ्गत्वम्। एवं सदयपि यादि 
प्रकृतिवदिात स्यात ततो भेदनवद्धिकृतावेव निमित्तसन्निपाते 

नेमित्तिकं विकृव्यज्गतया ग्रृलनुष्ठानं प्रसज्येत मेदनदोमानु- 

छ्रानचत् न त्वेतदस्ति । सवथा न निमित्तातिदेशो नेमित्तिकत्वं 
वा विकृतेः । कतौ अधिकारी । तस्यापे प्रङृतावनङ्गत्वात् 1 अतश्च 
तद्धिरोषणानां स्वगकामत्वाहेताध्रिव्वादीनामनातिदेशः । अत 
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एव स्थपतीष्टचादावाहिताश्रेत्वस्यानतिदेशः। राजत्वादेस्त॒ कतृवि- 

शोषणत्वात् तस्य च प्रकृतावङ्गत्वान् विकृतावतिदेश इष्ट एव । 

न हि तत् भ्रृतावधरेकारिविशेषणम्। अधिकारिणद्दाब्दाधवो- 

ध्यत्वपक्चे उदेह्यविरेषणस्य राजत्वाद् रविवक्षापत्तेः। 

वस्तुतस्तु ~ प्रथमापेक्षितत्वेन स्वारास्यकामपदस्य फटप- 

रत्वादधिकारिपरत्वानुपपत्तेराधेकार आर्थिकविधिवोध्य एवेति 

तत्र न शाब्दस्य राजत्वदिरन्वयसम्भव इत राजत्वादेः कलै. 

विशेषणत्वमेव । अत एवाहिताभेत्वादैर्यौक्तिकस्याथिकेऽधिका- 
रिविधोौ विश्चेषणत्वकद्पनम् । याज्ञिकास्तु राजत्वादेराधेकारि- 

विशेषणत्वमङ्गीकत्तयानतिदेशं मन्यन्ते । समुदायः सश्रीषोमीया- 
दि प्रधानान्तरसाहितयम् 1 तस्य प्रकृतावङ्गत्वऽपि परपरयुक्ताश्रीषो 
मीयादिप्रतियोगिकस्वात्तदभावे विरतौ नातिदेशः ॥ ४ ॥ 

(५)-गुणकामेष्वाश्चितत्वापपरव्तिस्स्यात् ॥२३ 
निवृक्तिवा कम॑मेदात् ॥ २४॥ अपि 
वाऽतदिकारत्वात् कत्वरथत्वात् प्रवृ्ति- 
स्स्यात् ॥ २५ ॥ 

ये प्रतौ गोदोहनादिगुणजन्याः कामास्तषामनङ्गत्वादनु- 

पकारकत्वाच्च यद्यपि नातिदेशः, तथाऽपि तज्ञनकीभूतगोदोह- 

नादिगुणानां प्रणयनोपकारकत्वेनातिदेे विकृतावपि कामनायां 

सत्यां फलोत्पत्तौ न किञ्चिद्राधकम्। न चाङ्गमेव विङृतावात 
(व 

देष्टव्यमिति नियमे प्रमाणमस्ति, करणोपकारसा।काश्चाया विरूति- 

सावनायास्तज्नकपेश्चायामुपकारकमाअस्ये वातिदेशात् । न दि 
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विकृतिभावना.ङ्मपेक्षते प्रमाणाभावात्। अतः खारिरत्वादिवंदेव 

गोदोदन।द्निमप्यतिदेशः फलेोत्पत्तिश्चोति पराति- 

सव्यं, विक्ृतिभावनेाप्रकारकमेव पेक्षते । तथाऽपि सादुद्या- 

तप्रृतिचोदना तदथं प्व वा प्रथमत उपाष्टेष्ठते पश्चाच्च तद्- 

न्वितभुपकारकम् । तदत्र चोदनाधैमूतायां प्रकृतिभावनायां यद्- 

न्वितं तदतिदिश्यते अनन्वितस्योपास्थिल्यभावेनातदेशायोगात्। 

अन्वितं चापद्युकामप्रयोगे चमसविरिषं प्रणयनं पश्युकामपयोगे 

परणयनमान्रम् । तस्प्रयोगे प्रणयनस्य परप्रयुक्तगोदोंहनो पञीवित्वेन 

द्रव्यानपेश्चत्वेन स्वरू णेव प्रान भावनान्वयात् । अङ्गमेव प्रधान- 

भावनायामन्वेतीत्यभिप्रायेण तस्यवातिदेरा इति प्रवादः । अतश्च 

फलाथगुणानामनत्िदेराः । न चातिद्रेलामवेऽप्याश्रयस्य प्रणय- 

नस्य विकृतावपि सत्वात् तत्रैव कामनायां सत्यां गोदोहना- 
नुष्ठानोपपत्तिः । प्रकरणपाटवेय थां पत्तेगुणफरसम्वबन्धाेधेरा 

श्रयप्रयोजकत्वद्यक्तिकट्पनागोरवपसङ्गाचच । प्रणयनमाच्रस्याश्रय- 

स्वानुपपत्तेरवश्यं दशपूणीमासापू्व॑साशध्रनीमूतप्रणयनत्वेनैवाश्चय- 

त्वात् चिकृतौः तदभावेन गेद्रोदनायुष्टानायुपपत्तेः । अत एव 
खादिरत्वादेससंयोंगपृथक्त्वन्यायेन क्रत्वथेत्वस्यापि सच्वादति- 

देशेपपत्तावप्यञ्चीषोमीग्रापूेसाध्नीभूतयूपाभावान्न तेन वी्या- 
दिफलोत्पात्तिः। 

भाष्यकारस्य तु एतादृ रविषये फलोत्पात्ति मन्यमानस्या- 

भिध्रायं न विद्यः । यत्र तु नाश्रयापेक्षा विजातीयप्रस्तरभ्रहरणत्वा- 

दिनैव चायुरादिफरं भति साधनत्वं आयु रादिपभकारानमन्त्रस्य 

च स्वप्रकाश्यफलजनकत्वेन धहरणाङ्भत्वं त्च भवय्येव विष 

तावपि तस्मात् फरोत्पत्तिः ॥ ५॥ 
एए8. ‰0..-11. 2 
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(६)-एककमणि विकस्पोऽविभागो हि चो- 

दनैकत्वात् ॥ २६ ॥ 

सोयीदिरोष्रधद्रव्यकत्वेकदेवताकत्वाभ्यामास्नेयाविकार इति 

वक्ष्यते । आग्रेयवाक्ये चाश्रेयद्धयं पौणंमास्यमावास्याकारमि- 

प्युक्तं कोस्तुमे पोणीमास्यधेकरणे । सौर्यश्च विनिगमनाविर- 
हात् उभयबिकारः इत्यप्यावेवादम् । सोय च "य इप््या' इति 
वचनाद्वैकदिपकः पौणमा स्यमावास्याकाटः। तद्चाञ्चेनयोः किं 

पौणमासीकालीनस्यैयप्रयोगे पौणेमासीकाटीनाद्चेयस्यामावास्या- 
काखछनिसौ्यैषयोगे चामावास्याकारीनस्य व्यवस्थितं प्रकृतित्वं 
उतान्यवस्थितं विकव्पेनाति चिन्तायाम्. -- 

तत्तत्काटकत्वरूपावान्तरसादृष््याद्धयवास्थतम् । एवं च 
‹चतुदहोत्रा पौणेमासीमभिमरोत्पञ्चदात्रामावास्यांम ` इति विहित- 
तत्तदङ्गमन्बयोरपि व्यवस्था । अज हि पौणमास्यादिसंश्चक- 
परधानसम्बन्विहावैरेव पौणैमास्यादिपदेन लक्षायित्वा तदुदेशन 
मन््रमाचविधिः। अभिमशेनं त॒ ' आसन्नानि हर्वीष्यभिसरश्चति ` इति 
वाक्यान्तरपाप्तमाश्चयत्वेनानूदयते इति साधितं तृतीये । अतश्च 

मन्चरयोरपि व्यवस्थोपपत्तेः प्रकृतित्वन्यवस्थेति प्राते 

भावनाया विजातीययागत्वावचिछ्न्नस्य वाऽनुग्राहकरूपेति- 
कतेग्यताकांश्चा न तु प्रयोगविदेषस्य | अतश्चैकजातीयस्य सो. 
स्य॒वेकट्पिकोमयकाटकत्वदधिकल्पिकोभयविकारत्वावगतरग्यय- 
स्थयैव तत्तदा्नेयभरृतित्वं मन्त्राणां चाञ्यवस्थेति सिद्धम् । 

४५ १ (न् दाञ्चेयेक यत्तु पाथसारंथेना वार्तिकस्वार स्याद् स्नेयेकत्वमभ्युपगम्य 
मन्त्रयोः दष्टाथत्वेन विकलट्पादेकस्मिन्ना्नेये प्रधानान्तरसाहिव्या- 
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युखोधेन प्रृतो व्यवस्थायामपि विकृतौ तदभावेन व्यवस्था- 
कारणामावाद्भ्यवस्थितातरकल्पो मन्बयोरिति सिद्धान्तितं, तत् 

मन्त्रा्कस्पाचन्तायाः द्वादश्चे सङ्गततया अतिदेश्चाकेचाराभावे- 

नाभ्यायसङ्गत्यभावापत्तेराग्रेयमेदस्य च स्थापितत्वेनैकयानुपप- 
तेरुपोध्चितम् ॥ ६ ॥ 

(७)-लिङ्गसाधारण्याहिकसपस्स्यात् ॥ २७ ॥ 
एेकाथयाद्वा नियम्येत पूर्ववच्वाहिकाो 
^~ (~ (^ = हि ॥ २८ ॥ अश्रुतत्वादिति चेत् ॥२९ 
स्याधिङ्गभावात् ॥ ३० ॥ तथा चान्या 
दहनम् ॥ ३१ ^ 

इष्टेषु दशपूर्णमासयोः प्रवृत्तिरित्युक्तम् ! तत्रापि सोयी- 
दिषु ओषधद्रव्यकत्वापरिष्रेकदेवताकत्वरूपविशोषरसादुङ्यादाग्न- 
यविकारत्वम्। अत्र च सान्नाय्यस्यैकदेवताकत्वेऽपि ओषध्- 
द्रव्यकत्वाभावाद्ाद्यं विदोषणम्। अभश्रोषोमीयादेः ओषधद्रव्य- 
कत्वेऽप्यनेकदेवताकत्वाद परम् । 

अन्न यद्यप्येकदेवताकत्वं नाम नेकदेवतात्वकत्वं अश्री- 
घोभीयादावपि व्यासञ्यरात्तिदेवतात्वस्येकत्वनातिप्रसङ्गात् । 

नाप्येकदेवतात्वाधिषएठानकत्वं देवतात्वस्य राव्दनिषएटत्वेन देवता- 

त्वीयस्वरूपसम्बन्धन प्रलये काक्चयणामेव तदधेष्ठानतया आ्चेयेऽ- 

प्यव्यासेः । पर्या्तिसम्बन्धावच्छ्नाधिषठानत्वविवक्चायामन्नीषोमी- 

येऽप्यतिव्यासेश्च । सम्बन्धद्वयातिरेकेण पदमाज्राधिषएठानत्वस्य 

वक्तुमद्ाक्यत्वाचच । तथाऽपि देवतात्वाश्रयप्रतिपाचेकाथेकत्वमे- 
वैकदेवत।कत्वम् । एकत्वं पकत्वसङ्खचाकत्वम् । अथस्य देवता- 
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त्वपक्षे तु एकदेवनात्वाधिष्ठानकत्वमेवेतत् ¦ अस्ति चेदमाग्ये 

स्ये च । प्रथमातिक्रमे कारणाभावेनैकवचनान्तेनैव तद्धिताच- 

ग्रहात् । ‹ आभ्ममेव स्वेन भागधयन समधेयति, अमुमेवादिलै 

स्वेन भागध्यनोपधावतिः इत्यथवादाच । ` अश्चिमूधा. उदयं 

जातवदसम् ' इति मन््रव्णीच्च । अश्रीषामीयन्द्राश्यास्तु तद्भावा- 

शनंकदेवताकत्वम् । अत एव ‹ मारुतं सततक्रपालम्' इ्यादो ` मरुता 

यस्य हि श्य ̀  इनि मन््वर्णादनेकूदेवद्यत्वावगतेः सत्या परद- 

क्ये नाग्रेयविकारत्वम् | 

` अश्रये क्षामवते चरुम् ̀  इत्यादौ च सर्त्याप प्रदभद प्रमा- 

णान्तरेणार्थैकत्वावगमादा्रयावकारत्वम् । अनेकदवताक्ेषु तं 

अश्नीषोमीयेन्द्राञ्मय)ः। तत्राप्यस्नीषोमदेवत्यस्य सोमपदघरिताने- 

कदेवत्यस्य चतुरश्षरनिकदेषस्यस्य वा अग्रोषोमीयविकार्त्व- 

मव । इन्द्राश्िदेवत्यस्य इन्द्रपद् घटितानेकदेवत्यस्य चयक्षराने- 

कदेवत्यस्य पएन्द्राग्रविकारत्वमेवेति व्यवस्था । तथा येन्द्रा 

राखामेदेनेकाद राकपःरत्वद्वाद श कपारत्वयाधिकट्पात् द्वादश. 
कपारायां तद्धिकसङ्घचककपारायां वा विकृतो रएन्द्ाञ्चवि 

कारत्वमव । तन्नूचनसङ्कयाककपाखायामण्रकपालमिन्नायां तु 
विकल्प एव॒ व्यवस्थापक्सामान्याभावे । अएटाकपालायां तु 

सल्यप्यनेकदेवताकत्वे द्रव्यघधरिनसादश्यस्य वलखवत्वादाय्चेयवि- 

कारत्वमेवेत्यादय्यम् । अआञ्यद्रम्यकायामुपांश्ुयाजस्य ¦ दधिप- 

योरूपसान्नाय्यद्रव्य कायां तत्तदुग्यकस्यत्याद् विरापतः प्रकृतित्वं 

बोध्यम् ॥ ७ ॥ 

(८)- विप्रतिपत्तौ हविषा नियम्येत क्मण- 

प्तदुपाख्यत्वात् ॥ ३२॥ तन च कम- 
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सयेगात् ॥ ३३ ॥ गुणत्वेन देवता 
श्रुतिः ॥ ३४ ॥ | 

एव सादद्यस्य नियःमक्त्वे निरूपिते अधुना तयो्वि- 

रोध्रे वदावलं चिन्त्यते । तत्रापि द्रव्यघ्रितदेवताघारेतसाद- 

स्ययोः यत्र विप्रतिवासः यथा णेन्द्र पुरोडाः, आद्चयं पयः" 
दूत्यादौ तत्र कस्य वरखवच्वमिति चिन्तायां- 

देवतायाः प्रथमोपस्थितत्वेन मुख्यत्वात् प्रधानत्वाच्च 

तत्सादश्यमेव वलवत् । ‹ तृप्त पवेनमिन्द्रः परजया पञ्चभिश्च 

तपेयाते ` इत्याद्यथंवाद् वशा यागो देवताराधना्थैः आराधिता 

च सा फट ददातीति तस्याः च्रधानत्वम् । देवतासादश्यं च 

यद्यपि निस्क्तेकदेवताकत्वरूप द्रव्यसाद्डयावचरोधि । तथाऽपि 

समानशब्दाधकतवरूप त द्वियेध्ीति तस्य वर्वच्वमिति प्रापे 

प्रथमेपरस्थयितत्वेऽपि कमेविध्युत्तरकालर्मा तदेश कस्पनात् तदा 

च द्रव्यप्यव प्रत्या(सन्नत्वेन शाघोपस्थितेस्तत्सारद्यस्येव वल - 
चरम् । यागो हि वृद्धव्यवह।राद्वतोदे रविरिणद्रव्यत्यागरूपः। 

तत्र द्रव्यस्य प्रध्रानभूते त्यागे विरोषणःवम् । देवत्रायास्तु 

विशेषणोभूते उदरेशे, धनो द्रव्ये याग प्रत्यासन्नम् । यद्यपि च 
देवताप्रसादस्यैवाथैवादवरात् यागस्य फठसाध्वनत्वे द्वारत्व 

कटपचत । तथाऽपि देवतायादशाब्दबोधरे यागं प्रति द्रव्यं प्रतिं 

वा प्राधान्ये प्रमाणाभावात् प्रत्युत द्रव्यस्यैव पा्टिकान्वये विश्े- 
प्यत्वेन प्राघधान्यावगतेः न देवतास्रामान्यस्य बलखवत्वाराङ्गा। 

वस्तुतस्तु-न देवताप्रसादस्य द्वारत्वमिति जेभिनिमतं 
वक्ष्यत एच । अतोऽन्तरङ्गत्ववरादे व द्रघ्यसाइश्यम्य बङ्वच्वम्। 
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एव धमीनुप्रहोऽप्याञ्जस्येन सङ्गच्छते । इतरथा पुरोडाशे शाखा 

च्छेद नाद्यनां बाधापत्तेः । एवमन्यचाप्यन्तरङ्धत्वादिना सवे 

सादश्ययोः बलावठ द्रण्थ्यम् । यत्र तु न्ययेनान्यादशं बला- 

बं कट्पसूजयाज्ञिकाचाराश्च अन्यादशाः तत्र तन्मूखमूतरश्चत- 

रूपवचनातिदे शेन न्यायकर्प्यातिदेरस्य वाध इत्येवं द्रष्टव्यम्। 

अत एव “ सौम्यश्चरुः ' इत्यादौ शब्दार्थगतसमानस्वरूपसारद्यस्थ 

निसक्तैकदेवताकत्वरूपसादश्यापेक्षयाऽन्तरङ्त्वेऽपि नाग्चीषोमीय- 

विकारत्वं, अपि त्वाग्नेयविकारत्वमेव । 

एवं 'आग्नेयमेकादराकपारम्' इत्यदो देवतासामान्यस्य कपा- 

रखसङ्कयासारश्याद्यपक्षयाऽन्तरङ्गत्वेऽपि नाभ्रयावकारत्वे. अपि त्व- 

स्रीषोमीयादेविकारत्वमेव । काचत्तु पएताददाविषये कपाङेका- 

द् हात्वादीनां द्व्यनिष्ठसाधनतावच्छेदककोरिप्रविष्ठत्वात् द्रव्य 

साटर्यघरकत्वमेवेत्यग्रीषोमीयविकारत्वं समर्थयन्ते ॥ < ॥ 
क ध ४ ज (९ )-हिरण्यमाज्यधमं तेजस्त्वात् ॥ ३५ ॥ 

(के ० [, धमानुग्रहाञ्च ॥ ३६॥ ओषध वा विंडा- 
दत्वात् ॥ ३७ ॥ चर्शब्दाञ्च ॥ ३८ ॥ 
तस्मिश्च श्रपणश्चुतेः ॥ ३९॥ 

द्रव्यनिष्टसादद्ययोः परस्परविरोधे तु देवतासादद्योपण- 

व्धस्यापि द्रव्यसादद्यस्य श्रौतलिङ्ञोपष्व्धद्रव्यसाददयापेश्षया 
दुबेरुत्वम् । यथा ` प्राजापत्यं धृते चरु निर्वपेच्छतङृष्णमरुमा- 
युष्कामः' इत्यत्र कृष्णखानां दीपिमच्वलक्षणतेजस्वित्यसार- 

रयस्य प्रजापातेदेवताकत्वसाददयोपष्रब्धस्याप्पि करठिनत्वापरप- 

यायाविशाद्त्वसाद दइयापेश्चया दुवेटत्वम् । तेन नायं यागस्तेज- 
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स्वित्वसृद्यादुपां्युयागविकारः, अपि तु करिनत्वसदशया- 

द्।ग्रेयविक्रार एव । चरूरब्दप्रयागातु । “धृते श्रपयति इति श्रप- 

णावधानाञ्च । यद्यपि नायं विक्लृच्यभावेन मुख्यश्चरूः। तथाऽपि 

अचरौ चरूशब्दाञुवादश्ररुधमेयोगादुपपयत इति ओषध- 
धमेप्रापकं मवति शिङ्गम्। न चाग्चेये चरोरभावातु् आग्नेयध- 

माणां चरुगतत्वाभावेन कथं चरुराब्द्स्तत्रौषधधर्मप्रापक इति 

वाच्यम् । सोयैचरोराग्चेयविकःरत्वेनाञ्चेयधर्माणामपि चरुगत- 
त्वाचरुराब्दस्य तत्प्रापकत्वसम्भवात् । एतं श्रपणवाक्येऽपि। 

^ किन् 

यद्यापि न श्रपणाञुवादेन घृतविधिः श्रपणस्याभ्रेयचिकारत्वेऽ- 

पि विक्लत्तिरूपप्रयोजनाभावेन बाधात् । एतस्योत्पत्तिवाक्ये 

प्राप्तत्वा । तथाप्यभ्चिसंयोगमात्ररूपश्रपणं शक्त्या लक्षणया 

वा प्रातिप्रसवविधया विधीयते, तञ्च धृतविशिष्टे शुखं वेत्य- 
न्यदेतत् । क्व ॒विशिष्टविधित्वामिदयत्र नियामक(मावात् । उत्प- 

्तिवाक्ये घ्रतस्य परस्परासम्बन्धन य(गान्वये तस्य विलम्बो 

पस्थितिकत्वादन्नैव विरिणटविधिरेति तु युक्तभुत्पद्यामः। 

यद्यपि च श्रपणस्योपांश्युयाजाषेकारत्वेऽपि प्रतिपसवाषै- 

धित्वं युज्यत पव । आन्येऽप्यभ्चिसंयोगसद्धावात् तथाऽपि द्रव्या- 

न्तरसंयोगस्या्यन्ताप्राप्तस्ये पाद्युयाजविकारत्वे विधेयत्वापत्तेरा- 

म्रेयविकारत्य द्रव्यान्तरस्य जस्य प्राप्षौ तत्र श्तविधाने 
खाघवमिति चिङ्गत्वोपपत्तिः । एतदस्वरसेनेव वा भाष्यकारेण 
ˆ तस्मिश्च श्रपणश्ुतेः ` इति सूत्रस्य घ्तद्रन्यकत्वसाददयावुपांद्युया- 

जविकारत्वमादाङ्च घरतस्याधरैकरणत्वश्रुतेः म्रदेयत्वाभावादिति 

व्याख्यानान्तरं कृतम् । 

स्व॑था श्रौतलिज्गोपष्टन्धस्य सादद्यस्य बरवच्वात् हिर 

ण्ययाग ओषधविकार एब । एवं च यत्र॒ दहिरण्ययागान्तरे 
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यिङ्ञामावस्तज देवतासददयात्तदमावेऽपि वाऽऽज्यध्रमौणां भूय- 

सामनुग्रदात्तेजस्वित्वसाददयेनाञ्यविकारत्वमेव । चरुशब्दस्य वा 

स्थारीपुलाकन्ययिन गमकत्वादौपरथविकारत्वं कृष्णटेषरिविका- 
रत्व वा॥९॥ 

(३ ०)-मधूदके द्रवसामान्याखयोविकारस्तया- 
त् ॥ ० ॥ आन्यं वा वणेसामा- 
न्यात् ॥ ४१॥ धमानुम्रहाञ्च ॥ २ ॥ 
पूवस्य चाविंशिष्टत्वात् ॥ ९३ ॥ 

(9 ॐ | चित्रौ अनेके यागा इत्युक्तं चित्राधिकरणे कौस्तुमे । 
तत्र द्धिध्रतपयोधानातण्डुरयागागां निर्णतेव प्रकृतिः । मधूद- 
कयोस्तु वणंसाभ्यादुपांश्चुयाजविकारत्वं प्रकृतोदाहरणे देवता- 

सामान्यस्याधिक्याच्च न तु स्वाभाषेकद्रवत्वसारश्यात्पयो- 

यागबिकारत्वम् । सत्यपि सादद्यद्धये लिङ्गविदोपस्य निणीय- 

कत्वाभावे बहुतरान्यधमयग्रहस्यैव नियामकत्वात् । नैमत्तिक- 
द्रवत्वस्याज्येऽपि सच्वाचच । अतश्च सवैयागानामेकफलकत्वेनैक- 

तन्जत्वाद्भुयसामयु्रहाय याणां मधु्रतोदकयागानामुपांययाज 

धमोस्तत्रालुषछयमानविसद्धधमविषये कार्याः । आचर्याभ्नुष्ि- 

यमानद्रन्यसंस्कारविप्ये तु वठत्तद्यागीयधमोस्तत्र द्रव्येषु 
कायाः ॥ १० ॥ 

+ ^ # 

दति श्रीखण्डदेवविरचितायां माट्दीपिका्यां 

अष्रमस्याध्यायस्य परथमः पादः. 
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अथाष्टमस्याध्यायस्य दितीयः पादः. 

(३)-वाजिने सोमपूर्वत्वं सौत्रामण्या च 
ग्रहेषु ताच्छन्यात् ॥ १ ॥ अनुवपट्रारा्च॥ 
समुपहूय भक्षणाच्च ॥ ३ ॥ कयणश्रय- 
णपुरोरुगुपयामग्रहणासादनवासोपनहनं च 
तद्त् ॥ ९ ॥ ` हविषा वा नियम्येत तदहि- 

कारत्वाद् ॥ ५॥ प्ररसासोमशब्दः ॥ £ 

वचनानीतराणि ॥ ७ ॥ ग्यपदेशश्च त- 
दत् ॥ ८ ॥ पशुपुरोडास्य च लिङ्ग 
दशनम् ॥ ९ ॥ 

वाजिनयागस्यािश्चा ऽ जुनिष्पन्नवाजिनप्रतिपात्तक्मणोऽप्य-- 

ङापेक्षायां कि सौमिकातिदेशः उत दािक इति चिन्यते। 
सौजामण्यङ्गदेवतासंस्काराथसुराग्रेषु चेवमेव चिन्ता । तत्र 
सोमो वे वाजिने सुरा सोमः ' इत्यसोमे सोमशब्द स्सोमधमांतिदे- 

शा्थैः। न च ` उपश्यो युपो भवति ' इतिवत् अथवादस्थत्वा- 

दनतिदेरकत्वं, तद्वदिह सिद्धसादद्याभावेन नामातिदेशावश्य- 
कत्वात् । अत एवाञुवषट्कारमनच्रौ समुपहूय भक्षणमुभयत्र 
दृश्यति । सुरायां सीसेन कऋयणं, कुवरखुयसक्तुभिदश्रयणं, एका 

पुरोरुत् ` उपयाम ' इति मनच्र , गृदीत्वाऽऽसादनं, क्षौमे वाससी, 
{८1 #01..-11). ॐ 
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उपनहनं दरयति । म्रहशब्दश्चैवं सति सखुतरामुपपद्यते 

दति भप्े- 

आर्थवादिकस्य सोमराब्दस्य प्रृष्फरत्वरूपसिद्धसादट- 

रयेनोपपत्तौो वाक्यमदापादकविधिपरत्वे प्रमाणाभावात् प्रह- 

राब्दस्य प्रायणीयवत् ग्रहणस्योपेदशिकत्वेनेवोपपत्तः । लिङ्गानां 
च वाचनिकतयाऽप्युपपत्तावपरतिबद्धेन चोदनालिङ्गातिदेशेन 
द्ाररदिकविध्यन्त एव । तजापि वाजने पड्ुप्रभवत्वसादर्यात्प- 

योयागविष्यन्तः । खरायां पौरोडाशैकः ओषध्द्रव्यकत्वात् । 
अत एव ` शिष्टैरेव दीक्षणीयामाप्नोति ` इति दौश्षणीयाप्राक्षिव- 

चनं सङ्गच्छते । इतरथा हि तस्याः प्रलयक्षत्वेन पराप्िवचनेन 

स्त॒तिरसङ्गतेव स्यात्। तया ^ नैतेषां पञ्चूनां पुरोडाशा विद्यन्ते 
ग्रहपुरोडाह्ा ह्यते पशवः ` इति ग्रहेषु पुरोडाखखब्दानुवादस्त- 

द्मेकत्वे सङ्गच्छते । यद्यपि चैतेषां श्रहयागान्तराणां वा्तिक- 
कारमते पद्युपुरोडाश्कायापन्नत्वस्य द रामे वक्ष्यमाणत्वात् स्थाना- 

पत्तयैव पुरोडाशशब्दोपपात्तः। तथाऽपि स्थानापस्याऽपि तावत् 
पञ्युपुरोडाशधमेप्रा्तश्ज्ञिपपात्तिः। 

वस्तुतस्तु अङ्गापेश्चायामङ्गघरितसाददयस्यव पुरर्स्फूसि- 
कत्वेन स्थानापत्यतिदेरापेक्षया चोदनाङिङ्भातिदेशस्य वरख- 

वच्वादौषधद्रव्यकत्वेन सरवप्ररृतिभूतद रपू्णंमासविकारत्वमव । 

अत पव ‹ एषामसम्भवे कुयोदि षि वैश्वानरीं बुधः ' इत्यादौ ' ेधा- 
तव्या दीक्षणीया इत्यादौ च न ज्योतिष्रोमादिधमौः ।! यदा 

तु दादमिकखु्भाष्यकाररीत्या प्राङृतपद्रुपुरोडाश्नयाग एव 

सुरादि द्रव्यान्तरमात्राविधरिव्याश्रयते तदा सोमादिशब्दस्य 

नामात्तिदेरनिराकरणमात्राथंमिदमधिकरणं, न तु ओपधद्रन्य- 
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कत्वटिङ्गकातिदेशसिद्धच, एतद खायेऽपि पशपुरोडाशस्य दश 
व कः (प पूणमासविकारत्वसिद्धेरिति ध्येयम् ॥ ९ ॥ 

(२)-परः पुरोडादाविकारस्स्यादेवतासामा- 
न्यात् ॥१०॥ प्रोक्षणाच्च ॥१३१॥ 

पयग्रिकरणाञ्च ॥ १२॥ साघ्नायधं वा 
तत्प्रभवत्वात् ॥ १३॥ तस्य च पान्न 
द्डनात् ॥ १२ ॥ 

दैक्षः पशयुदशेपूणैमासविक(र दत्युक्तम् । तत्रापि कि 
अर्रीप्रोमीयपुरोडाद्वाविकारः उत सान्नाय्यविकार इति 

चिन्तायां घनत्वसादद्यत्पुरोडाशविकारः । न च पश्प्रभव- 

त्वसादद्यस्य द्रव्यगतस्य सान्नाय्ये सत्वात् नियामकामावः, 

घनत्वस्य जिज्गञोपष्टब्धत्वात् । ' अद्धयस्त्वोषधीभ्योऽस्रीषोमाभ्यां 

त्वा जष् धोक्षामी इति पदौ प्ोक्षात' इति हि प्रोक्षणं पुरो- 

डाशधमेः। तथा ‹ पश्च पयैश्चिकरोति ` इति पयेभ्चिकरणं पुरोडा- 
राचिकारत्व लिङ्गम । न च पञ्चुप्रमवत्वसादद्यस्यापि उखा 

द दीनरूपलिङ्गपष्टव्धत्वान्नियामकाभावः । तथात्वेऽपि देवतासादट- 
दयस्येवा््जीषोमीयविकारत्वे नियामकत्वादिति प्रापे 

देवतासामान्योपणएव्धस्यापि दव्यसाररयस्यान्यथासिद्धाशे- 

ङ्ापष्टव्धत्वनानन्यथासिद्धलिङ्गोपण्टग्धद्रव्यसादरयापेश्षया दोव 
स्यात् सान्नाय्यविकार प्व पद्युः। तथा हि नात्र परोक्षणाचुवा- 

देन मन््ो विधीयते, येनेदं लिङ्क भवेत् । तस्य तु लिङ्गादेव 

प्राप्तत्वात् प्रोश्चणभावनेवात्रपूर्वा विधीयत . इति विपरीतसाध- 
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कत्वम् । पर्थभनिकरणं तु प्रदेयपुरोडाश्धमत्वेन प्रकृतो क्लप 

तेह प्रदेयपरकृतिभूतपशुसंस्कारकतया दश्यमानं प्राकृतम् । अपि 

त्वपूर्वमेवेति न तदपि खिङ्गम्। अतो घनत्वसादस्यं न लिङ्गो 

पष्न्धम्। “यादे पद्ुरुखायां पच्यमानस्स्कन्देत्' इत्युखाद् शनं 
तु अनुद्यमानत्वादनन्यथासिद्धं यिङ्गम् । अतस्तदु पष््धं प्युप्रभवः- 

त्वमेव वीयः ॥ २॥ 

(३)-दध्नस्स्यान्मूतिंसामान्यात् ॥ १५ ॥ प- 
यो वा काटसामान्यात् ॥ १६॥ पश्वा- 

न्त्या ॥ १७ ॥ द्रवत्वं चापिशि- 

छम् ।॥ १८॥ 

न 

तत्रापि दधिविकारः पयोविकारो वेति चिन्तायां -- घनत्व- 

साददयादधेविकारत्वमेव । न च साक्षात् पद्युप्रभवत्वसार- 

रथेन पयोविकारत्वशङ्का । कारणत्वस्य व्यािरूपतया अतीन्दरि- 

यस्यायुमानिकत्वेन प्रयक्षगम्यघनत्वापिक्षया दौवंल्यादिति प्रपि- 

हदयादीनां पयसश्चेकदिनान्तरितानां विकारदनादेकदि- 

नस्थायित्वसाददयं स्वतोगतिमत्वसादश्य च प्रद्यश्चगम्यमेवेति 

तत्सदश्ृतेन साक्षात्पशयुपरमवत्वेनेकस्य धघ्नत्वस्थैव वाधात् पयो- 
विकारत्वमेव ॥२॥ 

(र)-आमिक्षोभयभाव्यत्वादुभयविकारः स्या- 
त् ॥१९॥ एकै वा चोदनैकत्वात् ॥ 
दधि सहातसामान्यात् ॥ २१ ॥ परयो 
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वा तत्प्रधानत्वाह्कोकवत् दध्नस्तद्थत्वात् ॥ 

धमोनुय्रहाच्च ॥ २३॥ 
आमिक्षा तावन्नाथोन्तर अपि तु दधिपयोऽन्यतररूपमिति 

साधतं चतुथे । अतश्च तदन्यतरविकार इति तावदविवा- 

दम् । तजापि तु विरोषचिन्तायां ˆ तप्ते पयसि" इत्यत्र द्धिती- 

यानिर्दिष्टदध्न एव ‹ सा वेश्वदेवी ` इति तच्छब्देन पराम्चः न 

तु सप्तम्यन्तपद्निदिष्ठस्य पयसः गुणभूतत्वात् । न च ˆ आनयति ` 

दादि दिक्मकत्वात्पयसो व्याप्यमानत्वेन दध्यपेक्षयाऽपि पराधा- 

न्याचगतिः। द्विकमेकधातुस्थङे अधिकररणत्वादिकारकान्तराविवक्षा- 

यां सम्बन्धमाच्रविवक्चायां च सम्बन्धसामान्ये षष्ठीप्रापो 

' अकथितं च ` इति सूेण कमेसंज्ञाकरणात् द्वितीयाविधानाव- 

गतावपि प्राधान्ये प्रमाणाभावात् । प्रृते सप्तमीश्चरवणेनाधिक- 

रणत्वविवश्चा ऽवगतेद्धितीयकमेप्रसक्त्यभावाच । अतश्च दधिरू- 

पत्वादाभेक्षाया दधियागविकारत्वमेवेति ठोकिकस्य पयसोऽ- 

धिकरणत्वाभेति पपे-- 

मघुररसभूयस्त्वात् दध्यभाबेऽपि च अम्छान्तरेणामिक्षास- 
म्पत्तेरन्वयव्यातिरेकाभ्यां ‹ जुषन्तां युज्य पयः ` इति मच्रवर्णाच 

पयस पवावस्थाविरोषापन्नस्यामिश्चापद वाच्यत्वावगतेस्तदनुयो. 

ध्रेन तच्छब्दस्यापि सक्षम्यन्तपदनि्दिष्रपयःपरामरित्वस्येवा- 
वगतेः पय पवामेक्चा । अतश्च तद्यागविकारत्वमेव । प्वं च 

' तपरे पयसि इत्यत्र सन्नम्या प्राधान्यरुक्षणा, द्वितीयया च 

खक्तुन्यायेन करणत्वरक्षणेल्यपि ध्येयम् । 

अवस्थाविश्चेषरूपापिक्चा च न तापं विनेति न तस्यापि 

विवक्षा । यदि तु तापं बिनाऽप्यामिक्षा लोके सम्भाव्यते 
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तदा न सप्तम्या याधास्यलक्षणाऽपि तप्तपयोधिकरणत्वविरि- 

छदध्यानयनस्येवावस्थाविरेषविराष्टपयोरूपामिक्षोदेरेन विधेय- 

त्वादुदेदयवाचकपद्कटपनया च वाक्यार्थपूतिः । तस्यैव च 

तच्छब्देन परामशौत् सुतरां लिङ्खोपपात्तः। अधिकरणत्वस्थैव 
च दध्यानयनं प्रयङ्त्वे ऽपे पयसो नाङ्गत्वं क्ट्यृ्तपयोजनत्वादि- 
ति ध्ययम्। अत आमिक्षाया अचस्थाविशेषविरशिष्पयोरूपत्वात् 

पयोयागविकारत्वम् । तेन पयस्येव प्रातदौहादिधमोः । दधि 

तु टौकिंकमेव संस्कारकम् ॥ ४॥ 

(क 

(५)-सत्रमहीनश्च दादशाहः तस्योभयथा 
(क ॐ ५ श. ञं 

प्वाेरेककभ्यात् ॥ २४ ॥ अपिवा यज- 
(क् १० + क ह 

तश्चुतसरहानभूतप्रवृ्तिः स्यात् प्रत्या तु- 
५ 

स्य त (कभ ९. भ 
ल्यरब्दत्वात् ।॥ २५ ॥ ह रयन्ादानामकाद्- 

( अ + "किक 

दाराच्रादहनववं यजतिचोदनात् ॥ २६ ॥ 
५ (क्य प क 

त्रयद्डिराजादषु सत्रभूतस्तष्वासनापा- 
(कयत (क ग 
येचोदनात् ॥२७॥ लिङ्गाच्च ॥ २८॥ 

अहगणेषु द्वादशाहस्य प्रवृत्तिरित्युक्तम् । दादशाहे 
चास्ति सत्रत्वभ्रहीनत्वं चति धर्मद्धयम् । तत्र (आसीरन्, 
उपेयुः ' इव्यादिचोदनाचोदिते सच्रत्वमखण्डापाधेः, अनियत- 

स्वामिके यज्तिचोदनाचोदिते चाहीनत्वमखण्डोपाधिः । ब्रद्धव्य- 
वहारात् । तत्तद्धमेकत्वे निमित्ते च तत्र धमविशेषा विहिताः 
तथा अन्येऽपि सन्रसंज्ञका अहोनसङ्ञक्राश्च अहर्गणा अधर्मका- 
स्समाञ्नाताः । तत्र द्विविधेष्वपि द्वाद शाहस्थैकस्य धर्म्रतरत्तिः । 
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अतोऽविरुद्धास्समुच्चीयन्ते विरुद्धाश्च विकल्प्यन्ते । न द्यत्र 

द्ादश्ाहभेदोऽस्ति यनावान्तरसामान्यात् ‹ तत्तद्राद् शाहवत् ` 
इव्यतिदे शवाय कदप्येत । मेदे प्रमाणाभावात्तु "द्वादशाहवत् ' 

इत्येवातिदेशवाक्यकद्पनेऽव्यवस्थेव युक्तेयेवं प्रापे - 

सत्यपि दाद शाहत्वेनेवातिदेरे स्रत्वरूपनिमित्ताभावात् 
तन्नेमित्तिकशधमौ नादीन, अहोनत्वरूपानेमित्तामावाच तन्नेमित्तिका 
रमा न सरे प्रवतेन्ते भेद नाभाव इव दोमस्तण्डुख्यागादा- 

विति फलतो व्यवास्थनं प्रकृतित्वं सचात्मकेष्वहगणेषु सत्रात्म- 

कस्य द्वादशाहस्य अहीनात्मकेषु अहानात्मकस्योति । द्धिरा्ा- 

दारभ्येकादरारात्रान्तमर्हानाः। द्वादद्ाह उभयात्मा, योदश 

रा्रादारभ्य सर्वे स्रभूता एव । तथेवाकूलक्षणसत्वात् बद्ध 
व्यवहाराच । अतस्तेषु तेषु तत्तद्ुपस्य द्वादशाहस्य प्रबत्तिः॥ ५॥ 

(६)-अन्यतरतोंऽतिरात्रत्वात् पथ्दरारात्र- 

स्याहीनत्वं कृण्डपायिनामयनस्य च 
तद्रतेष्वहीनतस्य दानात् ॥ २१॥ अ- 
हीनवचनाञ्च ॥ ३०॥ सत्रे वा उपायि- 
चोदनात् ॥३१॥ सत्रलिङ्गं च दरी- 
यति ॥ ३२॥ 

पञ्चदशयात्रस्य कुण्डपायिनामयनस्य च न सत्रत्वं “यद्- 

स्यतरतोराजस्तेनार्हानः` दति श्रुया अत्यतरतोराच्रत्वस्यादीन- 

टक्षणकरणाद् थौ चोभयतो राचत्वस्य स्रलक्षणत्वेन पञ्चद्शरा- 

जादौ अहीनखश्चषणसस्वेन तद् नुपपत्तेः। अत पव न सजाक्स- 
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नयोभवदुक्तलक्षणम् ! न वैकादशयात्रान्तमेव शुद्धाहीनत्वम् । 
अतश्च पश्चदशरात्रादौ अहीनात्मकदाद शादस्यैव प्रवृत्तारति 

प्रा्ष- 

अहीनत्वाभावेऽपि प्राचुयणाहीनेऽन्यतरतोरा्त्वादास्मन्नपि 
पञ्चदशयत्रे अस्यतरतोराचत्वेनारीनत्वोपचारस्य स्तुयथेत्व. 

नोपषत्तरभियुक्तप्रसिद्धया निरुक्तलक्षणकस्यैव सचनत्वादेरङ्गी- 
कारात्  पश्चदहारा्रङ्कुण्डपायिनामयनयोरापे सत्वमेव । अत 

एव ‹ गृहपातहपतिः` इति गृहपतिरशब्दस्सञेकान्तचृत्तिः कुण्ड- 
पायिनामयने । अतस्सत्ात्मकद्धादराहमरङ्तिकत्वमेवानयोः ॥ ६॥ 

रते भरीखण्डदेवविरचितयां माह्दीपिकायां 

अष्ठमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः. 

७9 ७९ ०)~------ 

अथाष्टमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः. 

(१)-हविगंणे परमुत्तरस्य देरासामान्यात् ॥ 
देवतया वा नियम्येत शब्दवच्वादित- 
रस्याश्रुतितात् ॥ २,॥ 

` आभ्नावैष्णवमेकाद रकपालं, सारस्वतं चर, बार्हस्पत्य 
चख्म् ` इव्यादिदवि्गणे कमसामान्यात्प्रथमतृतीययोः आग्रावे- 

(= प्णववाहैस्पदययोः आग्चेयाभ्नी षोमायविकारत्वमिति प्राप्त 

कमसामान्यस्याशाब्दस्यान्यसापेक्षत्वेन विटम्बोपस्थितिक- 
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त्वात् उत्पात्तवाक्यगतदेवतासारर्यस्यानन्यापेक्षत्वेन यागस्वरू- 

पपास्चायकत्वेन च शीघोपास्थितिकस्य वख्वत्वातू । तन 

आश्नवैष्णवस्याग्रीषोमीयविकारत्वं बाहेस्पव्यस्य चाग्रेयविकार- 

त्वम् ॥ २॥ 

(२)-गणचोदनायां यस्य लिङ्गं तदावृत्निः 
प्रतीयेताघ्नेयवत् ॥ ३॥ ननाहानि वा 
सक्मतत्वात् प्रवृत्तिलिङ्गन चोदनात् ॥ 
तथा चान्यार्थदशनम् ॥ ५॥ 

जनकसप्तरात्रे ‹ चत्वारितिवृन्त्यहानि अभ्िष्ममुखानि ' इति 

श्रुतम् । त चतुष्वप्यहस्सु द्वादशाह कद्शाहान्तगेतप्राथमिकस्य 

निवुर्स्तामकस्याह्ः प्रघत्तिः अिचुत्वलिङ्गात्। न तु कमसह- 

कृतगणत्वसामान्येनान्यापेश्चेण द् ादहान्तमेतानामाद्यानां चतुणो- 

महां प्रयुत्ति । तत्तदहचत्तिचिच्रर्वस्यान्यानपक्षत्वन वरुवच्वा- 

दिति पपे 

` स्वगकामा जनकसप्तरा्रण यज्ेव ` इतिचचनेनोत्पन्नानां 

सक्चानां कमेणां मध्ये चत्वायेनूद्य अिच्रस्वविध्वानेन चिवृस्वस्यो- 
स्पन्नरिप्रत्वेन दुर्वरत्वादुत्पत्तिरिए्रन गणत्वेनैव ' प्रथमस्य प्रथमम् ' 
दव्यादिक्रमसदङ्तेन सप्ानामप्यहां दाद् राद कद शाहान्तमतसन्ता- 

हविकारत्वरम् । न च प्रा्तकमोनुव।देन च्रिच्रुच्वविधिः अ्टोममु- 
खत्वस्य च विधेयेति वाक्यमद्ः दखाह्न्तगेतचवु्णौ मध्ये 

प्रथमस्याञ्चिष्टोमसंस्थाकत्वेनाभरिष्टाममुखत्वस्य प्राप्तत्वात् । न 

चादेष्वेव चतुषु चिद्च्छविधौ प्रमाणाभावनाध्चेष्टोममुखत्वस्यापि 
विध्विरावद्यक इत्ति वाच्य, प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् जयाणा- 

(1 + 04 ५ 
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मन्येषां विध्यन्तरेण स्तोमविधानाच्रादयष्वेव चतुषु चिचरच्वप्रा- 

पारति भाष्यकाराभप्रायः। 

वस्तुतस्त॒--चतुस्सङ्चाकोदेरेन चिचृच्वविधौ योम्यतया 
सक्चस्वप्यहस्खु आयेषु चतुषु स्तोेषु अिवृ्वावध्यापत्तेरह- 

मांजोदेरोन तद्विधौ च स्वेत्र तदापत्तेः चतुस्संखधाविशिष्टद- 
रुदेरोन वाक्यमेदापत्तेर्यमेव सङ्भयासिन्नेवृ्वविरिएटकमा- 

त्पन्निविधिः। याणां चान्येषां विध्यन्तरेण वधिः । सर्वषां 

च फलवाक्येन फटसम्बन्धमाचकरणम । एवं चोत्पत्तिवाक्य 

चतुर्णा गणत्वप्रतीतस्तस्यात्पत्तिगतत्ववत् अिवु्वस्याप्युत्पत्ति- 

गतत्वेन साम्येऽपि िवु्वस्साङ्गभूतस्तार्ात्तव्वात् प्रधानच्रत्ति- 

गणत्वापेक्षया दुबैरुत्वेन गणत्वसादश्येनेवादययानां चतुर्णामति- 

देशः परसाध्यः। सवथा नाद्यस्येव चतुष्वौतिदेशः । एवं च ` अञ्चि- 
ष्टोममुखानि ` इत्ययवादोपपात्तः । इतरेष्रां जयाणामन्यसंस्थाक- 

त्वात् । इतरथा “ अश्चिष्टोमानि ' इयेवावक्ष्यत् सर्वेष्वभ्भिष्टोम- 

संस्थाकत्वस्येवातिदेश्तेन पापे ॥ २॥ 

(३)-कारमभ्यासेऽपि बादरिः कर्मभेदात् ॥ 
# श ( क्ति 

तदावृत्तिं तु जेमिनिरह्लामप्रत्यक्ष सङ्क्य- 
त्वात् ॥ ७ ॥ 

षट्चिशद्रा् "षडहा भवन्ति, चत्वारो भवन्ति" इति श्रुतम् । 

द्वादशाहान्तगतदरादि चाद्यः एकष्षडहः सधर्मकरश्रुतः । तदिह 
तस्यैव वारचतु्यमत्र प्रचत्तिः उत दैराहस्याचृत्तिशचत चि- 
नतायां -न तावद् षडहशब्दो नामातिदेशकः । तस्य सङ्कया- 
वि्शेए्ठादवांचकस्य गुणविशिषटक्मविधाधेत्वेन नामत्वाभावात् 
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नामत्वेऽपि बा यौगिकत्वेनोक्तविधायित्वाश्चतेनामातिदेद्ाकत्वा- 
योग. । नापि प्राङृतषडदानुवादेन सङ्खयाचिधिः दादरा 

त्वासुपपच्या तस्यानतिदेरात् । अतः कमोन्तराण्येव सङ्खया 

चतुर्विशतिषिधीयन्ते। न तु षडहस्य चतुराबुत्तिः । तथात्वे 

चतुष्षडहो भवतीति क्रियाभ्यावरत्तिविहितसुचप्रलययापत्तिः । °च 
त्वारो भवन्ति ' इति भ्रवणात्तु प्रथक्त्वनिवेरिन्या सह््यया भेद 

एव । अतश्च गणत्वसामान्यादश्याहं द्धिरभ्यस्यावरिषेषु चतुषु 

दशादाद्यानां चतणी परच्रात्तरिति प्रासे । 

यद्यपि तन््ररल्ररीत्या चतुर्वेशतिरेतानि कमणि तथाऽपि 

षडह शव्द ववसादद्येन तस्यैव चतुवौरं प्रवृत्तिः । वस्तुतस्तु 
न(च तावन्ति कमोणि रतुिर्शादसङ्कयाया अश्रवणात् षट्स- 

इचायाञ्चतुस्स दयायाश्चेकतर दयं इति न्यायेन कमौन्वयमङ्गी 

छ्य भेदाङ्गीकारे कंमेदशकापत्तिः । प्रटूसङ्कवायास्समासगत- 
त्वेन तथाञन्वयानुपपत्तेश्च । अतः एकविद्धषटे अपस्वेरिष्टयमि- 

ति न्यायेनैव षट्सङ्खचाविश्चेष्टे चतुस्सङ्कयान्वथो वाच्यः । अतश्च 
सल्यप्यकवाक्यत्वे प्रयजिकादरात्वन्यायेन निज्ञतसङ्खयत्वाचतु- 

स्सङ्खचा आवच्यापादिकेव । वस्तुतस्तु -पृथगाख्यातश्रवणाद्- 

जापि मिन्नवाक्यत्वमेव । तेन षण्णामेव कमणां चतुवारमा- 

वृत्तिः । सखुच्प्रययाभावेऽपि च प्रमाणान्तरेणाचरत्तिकल्पने न 
कञ्चिदोषः । अतस्सूच्रभाष्यस्वारस्येन षण्णामेवान्रुत्तेः षट्ूसङ्कय- 

त्वलाद द्थादैना षडहस्येव वारचतुष्टयं श्रमः ॥ ३ ॥ 

(४)-संस्थागणेषु तदभ्यासः प्रतीयेत कृत- 
टक्षणग्रहणात् ॥ ८ ॥ अधिकारा प्र 



8 परै मीमांसदश्नं [अध्या <. पा, ३. 

तिस्तदिशे्टा स्यादभिधानस्य त्निमि- 

सत्वात् ।॥ ९॥ 

‹ अनारभ्य राता्िष्ोमं भवति रातोक्थ्यं रात।तिरात्रम् ` इति 

श्रुतम् । तच दिष्रेमादिराब्दानां व्योतिष्टोम एव प्रचुरप्रयो- 

गात्, तदनुवादेन शतसङ्ख्या अभ्यासापादिका विधीयते। न 

द्यगिष्ठोमादिशब्दानां संस्थाविरिष्टकरतुलामान्यवाचित्व, तथात्वे 
' अथासोऽअिमभिष्टोमेन ` इत्यादौ प्राकरणिकोत्तरवेद्यवरोधेन च- 

यनस्य विकृतौ निवेरापत्तेः। अतो ज्योतिष्टोमत्वात् नात्र दाद् 
शादप्रचृत्तिः। अथवा अश्रिष्टोमादिरब्दानां नाग्रदीतविरष्णा- 

न्यायेन संस्थामात्रवाचित्वाज्ञचोतिष्रोम निरूढलक्षणाङीकारेऽ' 

प्रकते तदाश्रयणे प्रमाणामावात् नित्यकाम्यसंस्थाुवादेनैव 
दातावृत्तिविधिः। अस्मिन्नपि पश्च ज्योतिष्ठामस्येवाश्रयव्वादिना 
सत्वान्न गणातिदेशः। अस्तुवेदं कमौन्तरं तथाञप्यन्यपदा्थे- 

स्थेकवचनानतत्वादेकमेव तत् । रातसङ्खयायाश्च संस्थागतत्वे- 

नाभेदकत्वात् । अतररातस ज्गयाकमभ्यस्तमेकं कमे स्योतिषटोम- 

विकार इति न गणातिदेश इति प्रपते- 

एकप्रसरताभङ्ापत्तने तावज्ञयोतिष्टोमोदशरेन संस्थोदेरोन 

वा सङ्कयाविाधः। अतो वषट्कतैमक्षवदव कमोन्तरम् । तदपि 

नेकं, तथात्वे एकस्य क्मेणोऽनेकसं स्थाकत्वस्याभ्यासमन्तरेणा- 
चुपपत्तेरश्रुतसुल्याभ्यासकट्पनापत्तेः । अतोऽग्रिष्टोमोक्थ्यादि पदा- 

नां “चिवरदभ्रिष्टुदभ्रष्टोमः, उक्थ्यो वैरूपं साम ` इत्यादौ विरुति- 
यज्ञसामानाधिकरण्येनापि क्वाचित्कप्योगेण स।म्पत्तिकटक्चणया- 

तत्तत्संस्थाकयज्ञान्तरपरत्वमङ्गाकलय शरतसङ्कयाभिन्नतावद्यक्ञवि- 

धिरेवायम् । पवं चान्यपदाथों न क्म, अपि तु खतं उक्थ्य- 
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भि 

संस्थाकाः यज्ञाः करणं यस्मिन्निति व्युत्पस्या फलमेवोति 

ष्येयम् । तदापि च नोहेश्य यज्ञविधिः रकप्रसर्तामङ्गतादव- 

स्थ्यापत्तेः 1 अपि तु तात्पयेगत्या अंश्च्रयवेहिष्टतावद्धावना- 

विधिरेवोति युक्ता गणस्यैवातिदेशादश्वारमाचृत्तिः । द्विगुसमा- 
सत्वाद्वा न कञश्चिदाषः। कर्मचकत्वेभप वा आवुत्तेरावद्यकस्वेन 

सुल्यागणत्वानपायाद्धा दशाहधमोविरोधः ॥ ४॥ 

(५.)-गणादुपचयस्तत्प्रकृतित्वात् ॥ १० ॥ ए- 
काहाद्ा तेषां समस्वास्स्यात् ॥ ११॥ 

रुता्चिष्ठोमादौ द्वाद शाहगतदशरात्रपनरत्ति्त्युक्तम् । दाद- 

राह च प्रथमोत्तमाघतिराच्रसंस्थाकौ । दराराच्प्रथमोत्तमो च 
अिष्रोमसंस्थाको । मध्यगतानि चाष्टौ उक्थ्यसंस्थाकानि। 

केर्पाचत् ससोक्थ्यसंस्थाकानिं । पएकष्पोडशी । तदिह राता- 

भिण्ेमे तावदतिदेशप्राप्तानामुक्थ्यादीनां बाधात् अिष्टोमसं- 

स्थाकत्वे न काऽपि क्षतिः । उक्थ्यातिरा्रयोस्तु येष्वतिदेशेने- 

वोक्थ्यस्तोजादि प्राप्त तेष्वपि न काचच्छङ्का। येषुतु अ्चि- 

ष्रोमसंस्थाकत्वप्रासिस्तेषघु वचनादेवोक्य्येषु कतेव्येषु दादशा- 

हिकान्येवोक्थ्यातिरा्रस्तो जाणि उपस्थितत्वात्कतव्यानीति प्राप्ते 

न तावद् तिद्देन तेषामुपस्थितिः ‹ प्रथमस्य प्रथमं ' इयेवं 

कमेण प्रयेकमेव तत्तददस्सु तत्तदह्वामातिदेशेन यान्यहानि 

उक्थ्यसस्थाकप्राङृतादहार्घेकाराणि तेषु तदीयोक्थ्यप्राप्तावपि मभि- 

ण्रोमसंस्थाकम्राककताहविकारेषु तत्प्राप्तौ धमाणामावात् प्रथमोत्त- 
मयोरेवातिरा्रसंस्थाकत्वेन तयोः क्वाप्यनतिदे योन त्रिपयोयाणां 

सुतरामप्रासेश्च । अतदशतोक्थ्यादौ तेषु तेष्वहस्सु वाचनिकानि 
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"ता १, ८ (~, ^ =, „५ = ^ _ ~ ५ 
स्तोज्ाणि। "न हि भिश्चुको भिश्चुकान्तरं याचते इति न्यायेन 

ज्योतिष्ठोमस्थान्येव कायाीणे । अयं च नातिदेशः अपि तु 
कमौन्तरत्वे प्रमाणाभावात् य्रोक्थ्यप्रसिद्धिः तत्रत्यानि वचनेन 

विध्रीयन्ते। 
क १,०३ =^ {१ तिष्ठो (द 
कञ्चि स्तोजाणामुत्पत्तिः ज्योतिष्टोम एव । दादशाहे तु 

तिदे शप्राप्तस्तोजायुवादेन धमैविश्षमात्रम् । अतश्च ज्योतिः 
निने 

छरोमिकानामेवोपदेदोन विधानम् । अत प्व रात्निपयोयादीनां 

तिष्टोमे फलखा्थसंस्थाङ्गत्वेनेदानातिदेशेषपि न काचित् क्तिः 
क देशेनेव ताद्धिधानाङ्गीकारात् ॥ ९ ॥ 

(६)-गायत्रीषु प्रारृतीनामवच्छेदः प्रवृत्य- 
धिकारात् सङ्यात्वादगरिष्टोमवदव्यतिरे- 
कात्तदाख्पत्वम् ॥ १२ ॥ तच्नित्यवञ्च पुथ- 
क्सतीषु तदचनम् ॥ १३॥ न विंशतौ 
दशेति चेत् ॥ १४॥ एेकसङ्कयमेव 
स्यात् ॥ १५ ॥ मुणाद्वा द्रव्यराब्दस्स्या- 
दसवेविषयत्वात् ॥ १६ ॥ गोत्ववच्च सम- 
न्वयः ॥ १७ ॥ सङ्ख्यायाश्च राष्दव- 
स्वात् ॥ १८ ॥ इतरस्याश्नुतित्वाच्च ॥ 
द्रव्यान्तरे निवेशादुक््यलोपेर्विशिष्ठं स्या- 
त् ॥ २० ॥ अशासख्लक्षणत्वाचच ॥ २१ ॥ 
उत्पत्तिनामधेयत्वाद्वक्तया पृथक्सतीषु स्या- 

4 
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त् ॥ २२ ॥ वचनमिति चेत् ॥२३॥ 
यावदुक्तम ॥ २४ ॥ अपूव च विक- 
स्पस्स्याद्यदि सद््याविधानम् ॥ २५ ॥ 

= न ऋटग्गुणत्वान्नेति चेत् ॥ २६ ॥ तथा पृवं- 
वति स्यात् ॥ २७ ॥ गुणवेशश्च सवेत्र ॥ 
निष्यन्नय्रहणात्रेति चेत् ॥२९॥ तथे- 
हापि स्यात् ॥३०॥ यदि वाऽविशये 
नियमः प्रकृत्युपबन्धाच्छरेष्वपि प्रसिष- 
सस्यात् ॥ ३१ \ दृष्टः प्रयोग इति चेत् ॥ 
तथा शरेष्वपि ॥ ३३ ॥ भक्तयेति चेत् ॥ 

तथेतरसस्मिच् ॥ ३५ ॥ अर्थस्य चास- 
माप्षत्वात् न तासामेकेदेरो स्यात् ॥ ३६ ॥ 

बृहस्पतिसवे प्रङाततो गायजबरे्टभादिनानाच्छन्दस्पु प्रा- 
पेषु छन्दोन्तरपरिसङ्कयाथै ‹ गायजमेतदहभंवात ` इति श्रुतम् । 

तन्न गायत्रथादि शब्दानां चतुर्वेशत्यायक्षरसङ्ख्यामात्रवाचित्वात् 
नाग्रदीतावेरेषणान्यायेन टक्षणयाऽपि कश्च प्रयोगोपपत्तेस्तजापि 

न शाक्तिः। अतश्च प्राङतीष्वेव कचु अधिकाक्चरखोप छृत्वा 

चतुविशलक्षर।ण्येव पठनीयानि । 

अत एव ध्ये हि दे गायज्रचौ सेका जगती ' इति लिङ्गमपि 
सङ्ख्यावाचित्व पक्ष उपपद्यते न ऋग्वाचित्वपक्षे ` तिसनोऽनुष्टभ- 
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श्रतस्नो गायच्र्यो भवन्ति ` इति च । अन्ततः राताथिण्टोमे उक्थ्या- 

दिस्तोजलोपवादिदाप्यधिकाक्षरावलोपप्रसक्तौ न गायज्रयादि- 

राब्दानां सङ्ख्यामा्रवा्चिस्वं, तथात्वे घरादिसङ्ख्यायामपि 

प्रयोगापत्तेः ! प्रयोगानुखारेणाक्षरसस्ख्यावाचित्वे तेनैव ऋश्वि- 
शोषस्य वाच्यतापत्तः। इतरथा तावदृश्चरगयेऽपि प्रयोगापत्तेः। 

अतोऽष्राक्षरपाद ययुक्त ऋड्मन््रावश्ेष एव गायत्रचादि पद् वाच्यः। 

निरुक्त लिङ्गषु त॒ सङ्ख्यामात्र खाश्चषणिकः । तेन दाशतयीभ्य 

एवोत्पन्नगायज्रच अनेया नाक्चरावखोपः । तथात्वे वाक्याथपरि- 

पूल्यंभावनाथेप्रकाराकत्वानुपपत्तेश्च। एूवौधिकरणे अध्रेकागमरूपो- 

पचयाश्चन्तितः तत्प्रसङ्गादिदहापचयाश्चन्यत इति नात्र तथाऽप्या- 

यसङ्गतौ यतितव्यम् ॥ ६ ॥ 

इति श्रीखण्डदेवविरचितायां माट्दीपिकायां 

अष्रमस्याभ्यायस्य वरतायः पादः. 

अथाष्टमस्याध्यायस्य चतुथः पादः 

(१)-दविहोमो यज्ञा्निधानं होमसंयोगात् ॥ 
स॒खोकिंकानां स्यात्करतुस्तदाख्यत्वात् ॥ 
सवेषां वा दशेनादास्तुहोमे ॥ ३॥ 
जुहोतिचोदनायां वा तत्सयोगात् ॥ ४ ॥ 
्रः्योपदेडाह्या गुणाभिधानं स्यात् ॥ ५॥ 
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न छौकिकानामाचारग्रहणत्वच्छब्दवतां 
चान्यार्थविधानात ॥ ६ ॥ दर्नाचान्य- 
पारस्य ॥ ७ ॥ तथाऽथिहविषोः ॥ ८ ॥ 
उक्तश्चाथसम्बन्धः ॥ ९ ॥ 

तदेवं सिद्धेऽतिदेशे दर्वीदोमेषु तदपवादं वक्त द॒र्बीदोम 

राब्दार्थो निरूप्यते) तत्र न तावदयं दर्याख्यस्य गुणस्य 

विधिरोति शङ्कितु राक्यं, सोमादिवत् विधवाक्ये ध्रवणाभा- 

वेन विधायकत्वशङ्काजुपपत्तेः । न च वास्तुहोमीयगुणविध्य- 

यवाद “यदेकया ज्ह्यादविदोमं कुर्यात् ' इत्य श्रुतस्य दर्वि 

होमपद्स्य श्रतादिपद्वत् पदान्तरकल्पनया विधायकत्वसम्भवः। 

“पुरोडुवाक्यामनूच्य याज्यया यजाति ` इति कग््धयरूपगुणविधे- 

द्रंव्यापेक्षाभावात्। न च सिद्धव्निरदैशान्यथानुपपस्या “उपरि 
दि देवेभ्यो धःरयाति ' दाततिवत् वाक्यान्तर्कल्पनया होमोदेशेनैव 
द्विविधायकत्वं, वास्तहोमे तावत खचः परत्यक्चशिषत्वेन विधा- 
त॒मशक्यत्वात्, दोमान्तरेष्वपि स्मातंघु ‹ न्यग्विख्या भूलदण्डया 
द्व्या जदोति ` इति स्मासंवचनेनेव तत्परापेः, श्रौतेष्वपि खवेण 

जुहोति, चमसेन जद्दोति, जुह्ा जदोतिः इत्यादिना तत्रतत्र 
तत्तत्पात्रान्तरसद्धावाच | अतश्च तत्प्रख्यन्यायेन गुणविधित्वा- 

युपपत्तेः द्विराब्दं पा्ान्तरस्योपलश्चणमङ्गीकलयेकदेरपवत्तिमि- 
मित्तेन वा तत्साध्यहोममाच्रस्येदं नामधेयम् । 

तत्रापि यथैव स्मार्तानां पावणस्थाखीपाकादीनां कर्वरि 

दा्विहोमेक इति प्रयोगदनात् भवरत्तिनिमित्तसद्धावा्च तेषां 

नामधेयं तथेव वास्तुहोमे प्रयनिच्छौतानामपि । न च वास्तु- 
[ए8६. #01.-1 1. ४ 



34 पर्ेमीमांसादरैनं. अध्या, ८. पा. ४. 

(0 होमस्यैकया ऋचा करणे दर्विदोमत्वश्रसक्लयभिधानात् वस्तु- 
तो दर्विदहोमत्वाभावप्रततेरस्य प्रयोगस्य विरुद्धत्वमिति वाच्यं 

द॒र्विहोभपदस्य स्मातैमा्रनामत्वे वास्तुरोमे एकया ऋचा 

क्रियमाणेऽपि दर्विहोमत्वानापत्तेरस्या्थवादस्य ज्ञापकविधया 

भ्रोतेष्वपि होमेषु" दविहोमपदप्रत्तिसाधकत्वात् । अतस्सवंना- 
मधेयम्। 

तत्रापि होमपदश्चरवणात् होमानामेव न तु यागानाम् । 

न च यागस्थलेऽपि ' चतुरवत्तं जोति इत्यनेन रोमविधाना- 

त्न्नामत्वोपपत्तिः, तत्रव्यज्चुदोतिना प्रक्षेपमात्रस्थेव प्रतिपा तरूप- 

स्य॒ लक्षणया विधेयत्वेन तस्य मुख्यहोमत्वाभावात् । अती 

होमनामथयमेवेदम् । इदं च सद्धमवोत्तरविवक्षार्थ प्राप्यते ॥९॥ 

(२)-तास्मन् सोमः प्रवर्तेताव्यक्तत्वात् ॥ 

न वा स्वाहाकारेण संयोगात् वषट्कारस्य 
च निदडात् तन्त्रे तेन विप्रतिषेधात् ॥ 
राष्दान्तरत्वात् ॥ १२॥ लिङ्गदशनाच्च ॥ 
उत्तराथंस्तु स्वाहाकारो यथा साप्षदरयं 
तत्नाविप्रतिषिद्धा पुनः प्रवृत्तिखिङ्गदर्शा- 
नात् प्युवत् ॥ १९ ॥ अनुत्तराथों वाऽ- 
वत्वात् आनर्थक्यात् हि प्राङृतस्यो- 
परोधस्स्यात् ॥ १५॥ न प्रछतावषीति 
चेत् ॥ १६॥ उक्तं समवाये पारदौर्व, 
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ल्यम् ॥ १७ ॥ त्चोदना वेष्टः प्रवक्तित्वा- 
त् तदिधिस्स्यात् ॥ ३१८ ॥ दाब्दसाम- 
थ्योच ॥ १९ ॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥ २० ॥ 
तच्ाभावस्य हेतत्वाहणाथे स्याद्द 
नम् ॥ २१ ॥ विधिरितिचेत् ॥२२॥न 

वाक्यशोषत्वात् गुणा च समाधानं 
नानात्वेनोपपदययते ॥ २३ ॥ येषां वाऽ 
परयोहोमः तेषां स्यादविरोधात् ॥२५॥ 
तच्रोषधानि चोद्यन्ते तानि स्थामेन 
गम्येरन् ॥ २५ ॥ लिङ्गादा शेषहो- 
मयोः ॥२६॥ प्रतिपत्तीतु ते भवतः 
तस्मादतदिकारत्वम् ॥ २७ ॥ सन्निपाते 
विरोधिनामप्रवृत्तिः प्रतीयेत विध्युत्पत्ति- 
ग्यवस्थानाद्स्यापरिणेयत्वात् -वचनाद्- 
तिदेशास्स्यात् ॥ २८ ॥ 

तेष्वव्यक्तत्वसामान्येन सोमयागविकारत्वं अव्यक्तत्वं चोत्प- 

स्िवाक्षये देवताभावरूपं न तु स्वाङ्तया देवतादुन्यत्वं तथा- 
त्वे सिद्धान्ते दर्विदोमेषु देवताऽभावपरसङ्भात्। अत पबोपांशचु- 

याजविकारत्वमपि शक्यं वक्तुम् । अथवा दोमत्वसामान्याधे- 

क्याक्नारिष्ठहोमविकारत्वम् । अत एवाभ्रिहोतरे "यदि कीटोऽ- 
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वपद्येतान्तःपरिधि निनयेत् इति परिधिद शानम् । परिधेहि 
अङ्गप्रधानाथत्वात् नरिष्ठदोम-ङ्त्वमपि सुरभमेव ! तथा अग्रो- 
' अन्तर्वेदि तिष्ठन् सावच्ाण जुहोति ` इति वेदिद्शेन नारि 

होमविकारत्वसाधकम् । यत्तु मूर पल्लीसंयाजविकारत्वं शङ्कित 

तत् तेषां यागत्वादुपेक्षितम । यादि परभुपांश्ुयाजसाधारण्येन 

तदाऽस्तु पिष्केपफसीकरणदोमयोवी विकाराः । सथेथा नापृचौं 

दविहोमा इति पापे 

व्यदेवतदिसन्िपल्योपक्रारकाङ्सामग्रीसाकट्यरूपङ्त्सरवि- 

धानत्वेन यावदुक्तोतकतैव्यतयेव निराक्राङ्त्वात् सादृदयस्य च 

विनिगमनविरहेणानियामकत्वात् अपूव ण्व दृर्विदोमाः न 

प्रकृतिपूवीः। 

यत्तु पारधवेदिद शंन तत् दशापलक्षण्रतयाप्प्युपपन्नम् । 

एव॒ तचम्बकोमेषु ओचव्येन ` नागेध्मावार्दिस्सेनद्यते न यया- 
जानूयाजा इज्यन्ते न सामिधेनीरन्वाह ` इति स्तुतिरमप्युपप- 

दयते । अतिदेशपक्ष स्वतन्तपयद्।सकल्पने बिध्यन्नरेकवाक्यता- 

` मङ्गापत्तेः। सोमयागाद्यविकारत्वे इदमपरं लिङ्क - ओदुम्बरी- 
होमे ‹ घृतन द्ावापरथिची आपृणेथाम् ' इति अन्तरा कर्णौ जुहोति 

भूमिगते आज्ये स्वाहाकार इति । सोमयागादिविक्रारत्वे दहि 

अतिदेरोन वषट्कारः प्राप्येत तत्र स्वादाकारस्यापिं विधिर 
¢ ¢ £ पूवेविधस्स्यात् । 

अस्मन्मते तु ` स्वाहाकारेण वा देवेभ्यो हविः प्रद्रीयते 
ववट्कारेण वा ' इत्यनारभ्य।धीतवाक्येन ।वेहितयोस्स्वादहाकारव- 

पट्क।रयोः विकस्पेन प्रद्{नमातर प्राप्तौ ` याज्याया अशध्विवषटूक- 
(कप ते ' इ।तवचनेन यास्यावत्कमेणि वचटकारनियमात् तद्राहिसे 
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परिशोषादेव स्वाहाकारप्रासेस्तद् जुवादेन भूमिगमनोपलक्षितका- 

रमाच्रविधानाद्ाघवम् । न चैवं परिरोषादेव सर्वत्र स्वाहाकार 

प्राप्तौ ` अचिज्योतः` इत्यादौ क्वचित्पुनस्स्वाहाकारपास्वेयथ्यै, 
तस्य॒ मन्बत्यसिद्धथत्वेन साथेक्यात् ¦ याद् त्वातिदेरापक्चेऽपि 

आओपदेदिकमन्वश्नानादेष याज्याराहिल्याद्वषरकारप्राप्तयभावेन 

परिशेषसिद्धेः स्वादाकारपाश्विरद्वाव्येत ततो नेद् लिङ्गमिति भ्ये- 

यम्! अतस्सिद्धं दर्विहोमा अपूचो इति ॥२॥ 
क, [क (~ [1 

इति श्रीखण्डदेवविरचितायां माहदीपिकायां 

अष्मस्याध्यायस्य चतुथः पादः. 

अध्यायश्च समाघ्ः. 



भथ नवमस्यध्यायस्य ज्रयः पाठः, 

(१)-यज्ञकमं प्रधानं तदि चोदनाभूतं तस्य 

रम्येषु संस्कारस्त्पयुक्तस्तदथैत्वात् ॥१॥ 
तदेवं सिद्धेऽतिदेशे तत्पापितपदाथंविषय उहशिन््यते । 

त्रिविधध्रोहो निरूप्यते मन्बोहम्सामोदस्संस्कारोहश्च । तत्र 
उरो नाम प्रृतावन्यथारृ्स्य पिङृतावन्यथाभावः। तच्वं च 

येन सम्बन्धेन यद्धमावच्छिन्नवृत्तित्वं यस्य प्रकृतौ श्रुत तस्य 
तेन सम्बन्धेन विकतो तद्धमवच्छिन्नमिन्नवृत्तित्वम् । अस्ति 
चेदं देवस्य त्वादिमन्मरेषु प्रोक्षणादिसंस्कारेषु च । मन्त्राणां हि 

स्मारकत्वसम्बन्धनाग्रित्वायवच्छिन्नवरात्ित्व श्रुतं प्ररतो । विद्घ- 
त च तेनैव सम्बन्धेन तद्धमांवच्छिन्नभिन्नसर्यादि वृत्तित्वात् । 
पवं प्राक्षणावघातार्दानामपि संस्कार्यतासम्बन्धेन बीरहित्वाद्यव- 

च्छिन्नवृत्तित्वे प्रकृती श्रुतं, विकृतौ च तेनैव सम्बन्धेन तद्ध- 
मोवच्छिन्नभिन्नश्यामाकािवृत्तित्वात्। एवं साश्नामपि आयीभा- 

वादिरूपाणां येन सम्बन्धेन यत्स्थानगतेकारव्त्तित्वं प्रकतौ 
श्रुते विकृतौ तेषं तेनैव सम्बन्धेन तत्स्थानभिन्नस्थानगतेका- 
रबृत्तित्वादूहः। 

अत्र श्रुतत्वं॒तात्पर्यमनपेशष्य प्रतीयमानत्वं तेनोक्तेकार- 

वृत्तित्वस्य शब्दादप्रतीतावपि न क्षतिः। अत्र च सम्बन्पेक्या- 

विवक्षायां श्रुतपद्युपुरोडाशयागदेशांशस्य प्रृतो स्मारकत्वस- 
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स्बन्धनाश्रीषोमदेवतानृत्तार्वेकृ तावज पयुक्तान्यदेव तावेधानेन आ 

रादुपकारकस्य सम्बन्धान्तरेण कतुपकारवृत्तित्वादतिग्रसङ्गवार- 

णाय सम्बन्धेक्यावेवक्षणम् । प्रकृतावेव श्रुती दित्वावच््छिन्न- 
वृत्तित्वेन श्रुतानामवघातादीनां तद्धिश्नयवादिब्त्तित्वात् तद्धार 

णाथ प्रङृतिविङ्धीतिपदोपादानम् । प्रकृतिस्थतीरिष्यक्ट्यपेक्चया 

सो्यादिविक्तिस्थवाहिव्यक्तानां मेदादातिदेशिकनीहिमत्सोया- 

दावेवावघाताद्षनामूहवारणार्थं यद्धमावच्छिन्नोत विशेषणं सोर्य- 
स्थवीहिषु तद्धथक्तित्वावाच्छन्नपरतियोगिताकनीदहिमेदसत्षेऽपि 

बीरित्वावच्छिन्नप्रातियोगिताकतद्धेदामावात् । यवसाध्यविङतो 

तृहाङ्गीकरेऽप्यदोषः । प्रृतो प्रोक्षणादूेनां तात्पयंगल्या अपूर्- 
साधनत्वावच्छिन्नघु्तित्वस्थैव विवक्षितत्वेन विरूतावपि तेनैव 

रूपेण इ्यामाकवृत्तित्वाद सम्भवः । अपूरैयोदेहौपृणेमासीयत्वादिना 
मेद विवक्षायां तु सोर्यस्थवीदहिष्वतिव्यासिमाशङ्कथ श्रुत्तपदं निर 

क्तप्रतीयमानत्वाथकम । अपू्साधनत्वस्य तात्पयज्ञानाधीनत्वेन 
निरूक्तश्चुतत्वाभावात् । अचर चाञ्चिपद्स्थाने सूयौदिपद प्रक्षेपे ऽ 

प्यवशिष्टमन्स्य प्रारृतत्वानपायान्न ठक्षणे तस्येति शाब्दा 

चुपपत्तिः 

पवं च यत्र प्राकृत ऋक्स्थाने कगन्तरस्योहः तज्रोहश- 

ब्दो भाक्त इति ध्येयम् । अथवा.स्तु तदनुरोधेन तस्येति पदं 

प्राकृततत्कायापन्नान्यतरपरामेति संक्षेपः । स चोहः प्राकृतप- 

दा्थानां प्ररतो यद्रपावच्छन्नोदेर्यसम्बन्धित्वेन विधाने तद- 

पावाच्छिन्नसम्बन्धित्वेनेवातिदेश्चे सिध्येत् 1 न तु स्वरूपेण्वा 

तिदेशषे, तथात्वे अभ्िपदस्येवातिदेरोन सौय तस्येवादृ्ठादि- 
प्रयोजनान्तरकट्पनया प्रयोगोपपत्तावरहानापत्तेः । अत पवोप 

कारपृष्ठभवेन पदार्थानां विङतावतिदेद्यः प्ररत ` निरूपितर- 
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पाणामेव वा विकृतावतिदेश इति दहामे वक्षयते । तदिद 

ऊहोपोद्धाततया फ प्रोक्चषणावघातादीनां “अग्नये ज्रं निवेपामि 

-इत्यादावश्चादिपदानां च प्रकृतो बीदित्वाश्नित्वा्यवच्छ्निदे- 

दोन विधानं, ततश्च ब्रद्यप्नयादिपरक्तास्ते ? अथवाऽपूवंसाध्- 

नत्वावाच्छन्नोदे रेन, ततश्चापूवेषयुक्ता इति चिन्दयते-- 
बीह्यादिभ्रयुक्तत्वे श्यामाके चरो सोयं वा वीद्यादीनाम- 

भावात पोक्षणादीनां खोप एव न तृहः । अपृवैप्रयुक्तत्वे तु 
दयाम।कादीनामपि तद्ूपावच्छिन्नत्वात् सिद्ध यत्युहः । तच 

यञ्नापि आरादुपकारकस्थखे न श्रुतमुदेश्यतावच्छेदकं तत्रापि 

करणालुभ्राहकाकाङ्ारूपेतिकतेन्यताकाङकात्मकभ्रकरणेन यागाङ्गत- 

यैव प्रयाजादिविधानात् यागत्वमेवोदेदयताचच्छेदकं न त्वपूरवै- 
साधनत्वं समप्राधान्यापत्तेः ।! न चेतावता पाशटेवत्वापत्तिः 

अञुवादस्य सति सम्भवे सन्निहितगामित्वेन्चेयादित्वस्यैवोदे- 

इ्यतावच्छेद् कत्वात् । न वाऽतिदेशोच्छेदः पूववि शेषाथैत्व इव 

आभ्नेयाद्यथैत्वेऽपि तद्वत्कुयांत् इव्यतिदैरोग आश्रयस्थानापन्न 
सौर्यै घमौतिदेशोपपत्तेः। अतस्ते यागप्रयुकता एव । तदा किमु 
वक्तव्यं यत् बीह्यादि संयोगेनैव योक्षणःदिश्रवणात् बीहित्वा- 
दिकमेवोदेश्यतावच्छेदकमिति । न च बीहियागादिस्वरूपा- 

थेत्वे धमोणामानथेक्यं तेषामप्याभ्निवत् फलवच्वेन तदभावात् । 
न चाग्मीनामाधानव्यतिरेकेणोत्पत्तो प्रमाणाभावेन तदमावेऽपि 

नीद्यादीनां पोक्षणार्दिव्यतिरेकेणाप्पिे जायमानतयाभऽनर्थक्याप- 

त्तिस्तद् वस्थेवेति वाच्यं, तादशानथक्यपरिडाया्थ पोक्षणादिवि- 

शिष््रीदीणामेव क्पितवाक्यान्तरेण यागाथत्वस्यापृवौ्थैत्व- 
स्थैव वा बोधोपपत्तौ निषादस्थपतिन्यायेन ब्रीहिपदे यघादि- 

साधारण्येनापूवंसाधनत्वलक्षणायां प्रमाणाभावात् । अस्तु वा 
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ब्रीरिपदे लश्चणा, तथाभपे लखघवादुपस्थितत्वा्च विजातीय 

यागसाधनवीहत्वादिकमेव लक्ष्यत न त्वपूर्वसाध्रनत्वम् । न 

च यागस्यापि निक्ञातोपायत्येन प्रोक्षणादिव्याततरेकेणाप्पि जाय 

मानत्वाद्ानथंक्या प्रततिः, यागत्वावच््छिन्नस्यःपूवेत्वावान्छन्नस्य वा 

जायमानत्वभपि विजातीययागत्वावच्छन्नस्य प्रोक्षणादिव्यातरे- 

कण जायमानत्वे प्रमाणाभावात् । न द्याङ्नेयत्वावच्छ्न्नि प्राति 

प्रोक्षणाघारेता काचित्सामभ्रो क्लृघाऽस्ति येन॒ तञ्नन्यव्यक्तौ 

आग्नेयत्वाभिष्यक्तिभेवत् । प्रोक्चषणादेरेव तु विधानबङन तत्सा- 

मग्रीत्वात् तद्धयतिरेकेण तदुपपत्तौ प्रमाणाभावेन न यागस्व- 
रूपाथेत्वे आनथंक्यं योक्चषणादीनाम् । अत एवायदुपकारका- 

णामपि यागस्वरूपाथेत्वेनानथक्यामति प्राे- 

यद्यपि तावत् विज्ातीययागसाधनत्वेमेव प्रोक्षणादीनामु- 

देद्यतावष्ठेदकं तथाऽप्यपूवेसाधनत्व इव वक्ष्यमाणरीत्या न 

तजन वीदहित्वादिकं प्रविष्टमिति इयामाकेष्वाप तत्सत्वादहसि- 
द्धिरनिव्येव । वस्तुतस्तु --न विजातीययागसाधनत्वं उदेदय- 

तावच्छद्कं विजातीययागव्यक्तीनामापि व्यापर्वाभूतयागत्वाव- 

च्छिन्नव्यक्त चन्त. तत्वात् तद् वाच्छरं प्रति द्रव्यत्वाद्यवच्छिन्नस्य 

खोकत एव॒ कारणत्वावगतः सामभ्रीचनरान कह्यदि द्रव्य 

विनाऽपि द्रव्यान्तरेण कदाचित् विजार्त(ययागन्यक्तीन। मत्परो 
बाधकामायनानथक्यस्म तदवरथत्वात् । न च सामास्यसा- 

मग्रचा विदाघकारणसभवाइताया एव कायेजनकत्वनियमः, अन्यत्र 

तथात्वेऽपि भङृते तथाकट्नायां प्रमाणाभावात् । ' तदव यार्क् 
तादक् च दातव्यम् ' इति छङ्ानुपपन्तश्च । अते एव अनयैव 

रस्या पक्षप्राक्षियुपपाय फते नेयमावाध्त्व ब्रोद्यारि विर्ध\- 

नासुपपाद्यत प्रष्तानेधिश्च । अतो द्रव्यत्तत्संस्कारािधयस्सवेऽ- 
एप. #*01.. 11. ( 
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पूटसाधनीभूताचेषया एव । व्यापकीभूतापूवेत्वावच्छि्ने पात 
द्रव्यत्वादिना कारणत्वस्य खोकतोऽक्लृप्तत्वेन निरुक्त प्रातेवन्य- 

नापत्तेः। आरादुपकारकाणामप्यनयैव रस्या अपूवेजननायुकूल- 

योभ्यतासम्पादकस्वं द्ष्व्यं न तु यागार्थैत्वं, आनथक्यापत्तेः। 

यागादिनिष्टयोग्यत{सम्पाद् कत्वाच्च न प्राधरान्यापत्तिः अद्भत्ववि- 

घातो वेव्याद् श्चण्णं कौस्तुमे। 
यत्तु ब्रीदित्वा्यवच्छिन्नोदेदोनेव प्रोक्षणादिविधिः शाब्द्- 

बोधे लक्षणाया अनङ्गीकारात् पश्चात्तु निषादस्थपतिन्यायन 

पोक्षण।दिविरि्रवीहीणां वाक्यान्तरकट्पनया अपृूवांथैत्वकरप- 

नमिव्युक्तं, तत् प्रोक्षणादेस्तज्ञन्यादष्टस्य वा वोहित्वावच्छिन्न- 

भाव्यकत्वे अयोग्यतानिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वात् शान्दबोधस्यै- 
वानुपपत्तखक्षणाङ्गीकरणासपत्युक्तम् । अतो व्रीह्यादिपदेनापूवंसा- 
धनत्वावच्छिश्नलक्षणात् तदुदेशेनैव प्रोक्षणादिविधिरिति ते 
अपूवैप्रयुक्ता पवेति सिद्धदद्यामाकादावूहः । न चैवमपि धमी 
नुष्ठाने चीरित्वादानामपि अयुष्ठापकतया निमित्तत्वात् विरतौ 
तदभावे भेदनाभाव इव धमेरोपापत्तिः यच्छब्दादययभावेन ची- 

दहित्वादीनां निमित्तत्वे प्रमाणाभावात् । वक्ष्यमाणस्य उदेद्य- 

ताक्च्छेदककोरावप्रवेरोनाजुष्ापकत्वस्याप्यभावाश्च । अत फवा- 

पूर्वस्यैव तत्वान्निमित्तत्वम । 

वस्तुतस्तु- फलेच्चया अनुष्ठापकत्वेऽपि फरस्यासिद्धस्या- 

जुष्टापकत्वे प्रमाणाभावात फटीभूतापूर्वमपि न निमित्तम् । अनयैव 
च दिशा यागत्वस्याप्यारादुपकारकस्थटे निमेत्तत्व प्रत्युक्तम् । 
अतो बाधकाभावात् सद्धचव्येवोदः । यानि चान्न मुखे अनेकानि 
वणैकानि कृतानि तानि पुनरुक्तत्वादनुपयुक्तत्वाञ्चोःक्षितानि । 
मूलकारस्तु ग्रन्थग्यास्यानराक्षिकतया कृतानीति ध्येयम् ॥ १॥ 
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(२)-संस्कारे युज्यमानानां तादथर्थात्त त- 
प्रयुक्तं स्यात् ॥२॥ तेन त्वन 
यज्ञस्य संयोगादमसम्बन्धस्तस्मायज्ञप्र- 
युक्तं॑स्यात संस्कारस्य तवरध॑त्वात् ॥३॥ 

अन्न भूरे सन्निपत्तयोपकारकेषु पूर्वमुक्तमप्यपू्वथैत्व 
तरिभिरेभिरधिकरणेराक्षिप्य समाधीयते । तत्रह वाक्यसंयुक्तानां 
अग्रिमाधिकरणदढये च लिङ्कश्रुतिमयुक्तयोरिति विवेकः। तादह 

दहौपूणंमासप्रकरणे श्रुते परोक्षिताभ्यामुलूखटमुसराभ्यामवहन्ति" 
इत्यादो पोक्षणं नापूर्वं वाक्येन तस्यावधाताथत्वावगमेन 
प्रकरणमातरादपू्वाथत्वकल्पनानु पपत्तेः । न च निष्ठाप्रलयोक्ता- 

लखलमुखखोदे शेनैव प्रोक्षणस्य ‹ हीन प्रोक्षति ' इतिवत् विधा- 
नात् कथं वाक्येनापि तस्यावघाताथैत्वे, द्वितीयावत् निष्ठाक- 
म॑त्वस्य विदोप्यतया्नुक्तेः कमेत्वस्य द्रव्योपसजेनत्वप्रतीसया 
तयोरुदेश्यत्वानुपपत्तः । अतश्च परोक्षणस्यानथेक्यतदङ्गन्यायेनो- 

दृखलमुसल्योरवतारेऽपि वाक्यादवघातोदेश्चेनैव विधानम् । 

अस्तु वा उलूखलादावेवावतारे प्रमाणाभावात् प्रोक्षणस्य 

पद्श्रुत्या तदन्वयेऽपि तृतीयया अन्यसाधनीभूतयोरेव तयोः 

प्रतीतेः प्रोक्षणस्यापि यदुलूखलमुसलख्योः कायै तद्थेत्वावगते- 

रवघाता्थैत्वासद्धिः । स्था नापृवौथत्वम् । पव च ‹ नेवार- 
शअरनेखावपूतानाम् ' इत्यादाववधातस्योटखलमुसट्योवा ऽभावात् 

नखेषु न प्रोक्षणमिति प्राप्ते 

पर्वाधिकरणोक्तर्मत्यैवावघातस्वरूपे उल्टूललमुसलस्वरूपे 
चानथकयापत्तेः अपूव साधनत्वरक्षणया ऽपू्ाथेत्वावसायादूहोप- 
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पक्तिरित्युक्तं तदेनुपपन्न आक्षेपप्रकारस्याधिकस्यामावेन पौनरः- 

क्तयापत्तेः। किश्चात्र प्रोक्षणे न तावद्वधातोदेशोन विधीयते 

उलखलमुसलविरोषणत्वेनैव प्रतीतेः । न द्यस्य प्रधानाश्या- 
न्वयो व्युत्पन्नः अपि तु निष्ठा्चिप्तश्ियान्वय एव । नाप्यवघा- 
तसाधनीभूनाद्खलमुसलो देशेन, विरि्ठोदे शापत्तः । उ्टंखलमु- 

सलयो विरि ्योष्छयुद्धयोवौ उदेद्यत्व एकप्रसरतामङ्गापत्तेश्च 
भरतो नैवं पू्ैपश्चस्सम्भवी। अपि तु विध्यन्तरप्रात्तावघाता- 
जुवदेनाधील् सम्भवत्परामकयोरप्युटूखटमुससल्योः पूवेप्रश- 

स्यङ्गीकारेण प्रोक्षणविश्योधिध्वावार्थित्न विरोषणविधिना 

उ्टरखटमुसटोदेशेन प्रोश्चणविधिवांच्यः । ततश्चोदुखलमुसर- 

त्वेनोदेद्यता अपूवैसाध्रनत्वेन वेति विचारः कायः। सोऽपि च 

तद्! भवेत् यदि सकलपौरोडारिकपात्रसाधारण्येन पोक्षणधिधिन 

स्यात् । न त्वेतदस्ति ' उत्तानानि पात्राणि परोक्षाति ' इति विध्यन्त- 

रेण तस्य प्रातत्वात् । न हि मीमांसकमते पौरोडारिकपाच- 
प्रोक्षणाम।वः किन्तु मच्ाभावः मन्बाभावस्यैव परं तृतीये साधः 
नात्। अतः प्रकारान्तरेण बाप्तस्याथस्यायमदुवादोऽभ्युदयशि- 

रस्कतयः उटूखरुव्ुसखविधानाथेः । समासोपात्तत्वाखच नानेक- 

विधेयता दोषाय । अत एवं विचारो वाच्यः पात्रपाक्षणविधि- 

नेवोटरलर्मुसस्योपपि प्रोक्षणे पर्त तत्तु पूर्वाधिकरणन्याये- 
नवो ललसुसखलनिष्ठापू्व॑साधनत्वप्रयुक्तं तयोश्च तत्साधनता न 
साक्षात्, आप तु यागाङ्गपुसोडाशाङ्गवीदितदवघातद्धारिकैव 
प्रयोजकत्वापरपयाया । तञ्च चातिप्रसङ्परिहाया्च साधनता- 

वच्छेद्कस्यापि यागत्वपुराडारात्वन्ीहित्वतद्वघातत्वादेरापि वि- 

वक्षा उत तद्भयापारकसाधननामात्रस्येवेति चिन्तायां- 

व्यापारवद्विनिगमनाविरहेण साधनताचच्छेदकस्यापि 1वच- 
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क्षा, इतरथा खगादाचतिप्रसङ्गापत्तेः । अथवा साधनताया अच- 

च्छेदकं विना निरूपयितुमश्चक्यत्वात् तदेव विवक्षितं न तु 

व्यापारः तं विना षप साधनतायास्तत्वेन निरूपयितुं शक्यत्वात् । 

अतश्च नखेषु अवधघाताद्यमायात् न प्रोक्षणम् | पवंच यदपि 

श्रुतस्यो टृस्थरत्वादेरपूवैसाध्रनत्वटक्षणौ पयिक्र तयोपश्षीपत्वादाषे- 

वक्षा स्यात्, तथाऽप्यान्तरयाट्टिकानां साध्रनताचच्छेदकानां याग- 

त्वधभरर्तानां चिवक्चा दुर्मिवारैषेति प्रापने 

यपूवेनिषकायतानिरूपिततकारगतायामतिप्रसङ्गपरिहाराथ म- 
ध्यवतितया द्डित्यु पस्थितव्यारस्यैव विवक्षा न तु साधनताःव. 

च्छेद कस्य, तस्य कारणतायाः पशचावुपास्थिनेः । अत पव यत्र 

मध्ये यागा न व्यापारः तच्च कारणताया एव शङ्गग्राहिक- 
या विवक्षणं न तु तद्वच्छेदकस्य गौरवात् । उपपादितं चेतत् 

कस्तु तेप्रामथाधिकरणे विस्तरेण, अतोऽचधाततत्वादेरविव- 
क्षितत्वात् नखेषु प्रोक्षणसिद्धरिति। 

एवं वा-पवै तावदुदेदयस्वरूपे आन्थ॑क्यभ्रसक्तौ अपू- 
वेसाध्रनत्वलक्षणेव्युक्तं, तत्र प्रधानजन्य।पूवेमेव लक्ष्यते उताङ्ग- 
जन्यमपीति चिन्तायां--य् तावद् वघातपेषणादौ न ब्रीद्यादि- 
जन्य मभ्येऽपूवोन्तर, त्र ॒प्रध्रानजन्योत्पत्यपूवैखाधनत्वलक्षणा 
अविवादैव। यत्र त्वदष्टा्थसन्निपत्योपकारेषु प्रोक्चणदीक्षणीया- 

दिषु स्वजन्यादृष्टमस्ति तत्राप तदृङ्गानामुत्पवनादीनां ˆ यावलया 

वाचा कामयेत ताचन्या दौक्षणीयायामचुज्रयात् ` इत्यादीनां च 

स्वराणां दपूण्मासञ्योतिष्रो मा्यत्पत्य पूवैसाधनत्वलक्षणय ।त- 

द्थेत्वमेव। न तु पोक्षणदी क्षणीयादि जन्योत्पस्थ पूर त्व, तास्म- 

भ्न फटवतस्वामावेनानभेक्यापत्तेरिति प्राप्ते - 
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साक्चात्फलवक्वाभवेऽपि परम्परया अभ्िवत् फटवत्वो- 

पपत्तेरङ्गापूवौणामप्यनिक्ञातोपायत्वेन स्वाज्गाभावे निष्पत्तो प्रमा- 
णाभावात् अङ्गापूवैस्वरूपेऽप्यानथेक्याभावेन तत्साधनत्वलक्ष- 

णायामपि बाधकाभावात् प्रघानापूवोथैत्ववादिनाऽपि चाङ्गापू- 

बाणामतिप्रसङ्गपर्हाराभ्ं दारत्वस्यावदयकन्वेन तदथतयेवोप- 
पत्तो धध्रानापूवैपयेन्तगमने प्रमाणामावात् लक्षितरक्षणाप्रस- 
ङ्ाश्च । इ्डित्युपस्थितदीक्षणायाद्यपूचसाधनत्वमेव दीक्षणी -- 

दिपदैटंश्यत इति ते धमौस्तत्प्रयुक्ता पव । अत एवारावुप- 
कारक ज्गानामभिक्रमणयुपादी नां प्रयाजदैक्षादिजन्यापृ वार्थत्वमेव । 
न तु द्षज्यातिष्टोमाद्यपूवोगत्वं अभ्यवदहितापू्वेऽप्यानर्थक्या- 
भावात् । 

मरयोजनं- - स्योतिष्टोमानङ्गभूतपद्युषु मेप्यादिद्रव्यङेषु उपा- 

करणादीनामूहाभावादकरणे पृवेक्षे, ज्योतिष्टमापूचस्थाना- 
पन्नापृवांमावेन प्राकृतकायांभावात्। सिद्धान्ते तह दति द्रष्र- 
व्यम् । पव दरैश्वधमौनतिदेश्ोऽपि पूवेपश्षे प्रयोजनमनुसन्येयम् । 

यत्तु भाप्यकारोणाश्वमेध्रे ` बेधातवीया दीक्षणीया भवति 
ति वचनेन दीक्षणीयाकार्य यजमानसंस्कारे विहितायां ैा- 

त्वायायां पूर्वपक्षे दीक्षणीयाधमप्रािः। सिद्धान्त तु प्रसिद्ध- 
त्रधातवीयाया धमो पवेति प्रयोजनमुक्तं तन्न - पूवंपक्षवत् 
सिद्धान्तेऽपि स्थानापत्तौ वाधकाभावात्। यदि तु स्थानापच्यतिदे- 
शापेश्चया भिविधतिदेशस्यापि बलवच्वस्या्रमे साधितत्वात् 

नामातिदेशेन प्रसिद्धत्रेधातवीयाधमौ एवलत्याश्ङ्कचेत तत्पूवै- 
पक्षेऽपि तुल्यम । वस्तुतस्तु नेयं चधातवीया प्रसिद्ध्रैधात- 

वयात: कमोन्तरं. सत्यप्यजुपादेयगुणयोगे आख्यातसा पानाधकर- 

प्याभावात् । अतः प्रसिद्धायास्सधमैकाया पव जधातकवीयाया 
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यजमानसंस्काराथैत्वेन विधानात् धमोकांश्षाविररेण. क्व स्थाना- 

प्यातदेराप्रसक्तिः ॥ \॥ 

(२)-फर्देवतयोश्च ॥ ४ ॥ न चोदनातो 
हि त्रुण्यम् ॥ ५॥ 

पूवोक्ताया अपूवैसम्बान्धत्वेनोरेश्यतायाः क्वचिदाक्षिष्य 

समाधानाथंमिदमधिकरणम्। दशेपृणमासयोः “ अगन्म सुवस्सु- 

वरगन्म ` इति स्वगप्रातिपाद्का मन्तः ‹ अग्नेरहमुज्ञातमनूज्ञेषम् ' 

इत्यादिश्चाग्मचादि प्रकाश्षको मन्दश्रुतः । तयोश्च स्वगत्वाभ्भित्वादिः- 

नेव स्वगाग्मयालिङ्करम्यश्चुतावुदेह्यताः उपास्थतत्वात्, न तु 

अपूथैसम्बन्धित्वेन, मुख्य एवार्थे वनियोगस्योत्सरशिकतायाः सखा- 
धितत्वेन तन रूपेण स्वगोदिपदैरनमिधानात् । न च स्वगो- 

दिस्वरूपे आनथेक्यं, साक्षात्फलरूपस्य तस्यानिकश्षातोपायत्वा- 

विशेषेण तद्थत्वे वेयथ्योभावात् । मन््जन्यप्रकाशानव्यतिरेके 

गेतराङ्गयुक्तप्रधानमात्रादेवोत्पत्तिसिद्धे रानथेक्यमपूयैऽपि तुख्यम् । 

प्रयोगविधिना सवान्नसाहत्यावगतमन्त्रजन्यम्रकारानव्यातरकणापू- 
वायुत्पत्तिरेति तु स्व्ऽप तुल्यम् । एवं देवतायामपिः मगरा- 

थंवादेतिहासादिवशात् सव्यप्यपूरव तज्ञनितदेवताघ्रसादादेव फरो- 

त्पस्यवगतेः प्रसादस्य च मच्रजन्यप्रकादानव्यतिरेकेणोस्पत्तौ 
प्रमाणाभावात् तदथेत्वम् । अत पव लिङ्गकस्प्यश्चुतिविनियोगिधो 
उप।सेथतत्वात्त प्रसादाश्रयीभृताञ्नेरेव तच्वेनोदे रयता, न त्वपू- 

वीयदेवतात्वेनेति न सोयोदौ ब्रह्मवचससूथादिपदीह इति 

प्रासे - | 

न तावत्स्वेषामेवावघातीद्ानामपृचौथेत्वमपहाय स्वगौ त्वं 
बङ्धितुं शक्यं, बीद्यादपदेन प्रलयासन्नतया तेषामथौधेकरण- 
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न्यायेनाभ्नेयादयत्पत्यपूवैसाधनत्वस्यैव रक्षणात् । प्वमपूवीङ्ञी- 

कारेण देवताप्रसादाथत्वमवघातादीनां निराकतम्यम् । देवता- 

प्रसाद स्यापूवंजन्यत्वेनापरत्यासन्नत्वात् । 

उदाहृतमन्बस्थलेऽपि च न स्वरमन्नस्य स्वगौथत्वस- 

म्भवः, तद्धि कि दरौपृणेमासजन्यस्वगेव्यक्ति प्रव्येव भन््जन्य- 

प्रकारानस्योपयोगः उत स्वगेब्यक्त्यन्तरं प्रति । नान्दययः- तथात्व 

द्दोपूणंमासाङ्गत्वाभावात् सामान्यसम्बन्धवोधकप्रमाणामायेन 
छिङ्ककरप्यश्चुतेरेाकल्पनेन स्वगोथेत्व एव प्रमाणाभावात् । न 

च स्वगोधेकार पव सामान्यसम्बन्धबोधकं प्रमाणं स्वगेस्य 

यागाख्यकरणेनेव निराकांश्चतया तद् धिकारस्याकस्पकत्वात् | 

न च मन्त्रस्य प्रयोजनाकांक्षयेव लिद्धेन श्रुतिकट्पनं वाच 
स्तोमे विनियोगेनैव तस्य निराकराक्चत्वात् । अत एव लिङ्ग 
माजेणापि न श्रुतिकल्पनम्। पाके समथंस्यापि देवदत्तस्या- 

कांक्षाभावे विनियोगादश्षेनात् । नाद्यः तथात्वे हि दद्चपूणे- 

मासजन्यस्वगव्यक्तीनां न स्वगेत्वादिनोदेश्यता यतिप्रसङ्गात् । 
नापि दर्पूणैमासजन्यस्वगेत्वेन तस्यापूर्ैद्धारकत्वेन गुखभूत- 
त्वात् । किन्तु विजातीया पूरवैसम्बन्धित्वेनेव । अत प्व सक्नि- 
पत्योपकारकस्वेऽपि स्वेगेपरत्यासन्नत्वाद् पूवेमपि परमापूवेमेव न 
त्ववान्तरापूवेमुदेदयताचच्छेदककोटेप्रवि्टम् । स्वगैत्वस्य तु 
व्हित्वादि वेदे वाप्रव्चः गौरवात् । अतश्चैव मन्बलिङ्गकदम्या 
श्रुतिः अनेन मन््ण शक्तिजन्यवोधद्धारा परमापूर्वसाध्यं संस्ङु- 
यादिति । शक्तिजन्यव\धश्च वस्तुतः स्वग॑त्वप्रकारकस्स्व्गीवर- 
ष्यक एव द्वारतायां राक्तिजन्यबोधनस्येन प्रविष्टः न त्वपूर्व- 
सम्बन्धित्वग्रकारकः तथात्वे शक्तिजन्यत्वाजुपपत्तेः । अत पव 
बरह्मवच॑सादौ इायामावात् स्वगपदटेप ब्रह्मव्धसविपयक- 
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हाक्तिजन्यबोधसिद्धयर्थं ब्रह्मवचैसपदोहः । इतरथा अङृतावेव 
रक्षणया स्वगपदेनापूवंसम्बान्धित्वप्रकारकवोधजनने व्ह्मवसस- 

स्यापि तेनेव रूपेण वोधोपपत्तेरूदानुपपःत्तः । 

अत एव पुच्राद्यथदरोपूणेमाखभयोगेऽपि मन्त्रखोपः । त्रा 

पूवंसाध्यफटस्य स्वगत्वेन बोधाजुपपत्तेः । अत एव च मुख्य 
पवां मन्त्राणां विनियोग इत्यप्युपपन्नम् । शक्तिजन्यवबोधेन 

सापूवेसाध्ये ज्ञातताया आधानात्तस्य संस्कायेत्वमुदेद्यत्वाप- 

रपयायं नानुपपन्नम् । ताद शबोधस्य च स्वजन्यश्चद्धाजन्याद- 

षद्वाया परमापूवै एव फरोत्पत्यजुकरूखयोभ्यताजननात् फटे 

उपयोगः, न तु फरोत्पादकत्वे, तथात्वे समप्राधान्यापस्या 

प्रकरणवाधापत्तीरत्यादयन्यत्र विस्तरः । 

एवमद्मयादिप्रकाहाकमन्त्ेष्वापे स्वतन्जाञ्चिप्रकाशनाथत्व- 

स्याुपयुक्तत्वात्सामान्यसम्बन्धबोधकप्रमाणाभावाञ्च पूवेवत् त- 

त्कल्पन।युपपत्तेरवङ्यमाग्नेयसस्बन्भ्यि प्रकारनाथैत्वस्येव कट्प- 
नीयत्वाद्प्नेयस्वरूपे चानथक्यन परत्यासन्नतया तदुत्पत्यपूवी- 

यदेवतात्वेनेवास्नचादे रुदेश्यत्वकल्पना । न तु प्रसादाश्रयत्वेन 
प्रसादस्य परमापूवजन्यत्वेन विगप्रङृषटत्वात् ठद्धदेव प्रयोजक- 

त्वानुपपत्तेः। अत एव नाद्मित्वादेरापि उदेद्यतावच्छेदककोरि 

प्रवेशः. गोरवात् । प्वं च प्रसादाश्रयत्वस्याप्युदेद्यतावच्छेद- 

कत्वकल्पने उहसिद्धिरप्रत्युहैव । परं तु भअसादसामान्याश्रय- 

त्वस्याभ्निदहोादावतिप्रसङ्ाश्नोदे दयतावच्छेद् कत्वं अ्चेयापूवेज- 

न्यप्रसाद्ाश्रयत्वापेक्षया तदीयदेवतात्वस्य लघुत्वाच । अतश्चा- 

आप्यनेन मन्ञेण शक्तिजन्यबोधद्धारा ^ अशभ्रेयोत्पत्यपूर्वींयदेवतां 

संस्कुर्यात्' इति लिङ्गकरप्यश्रुति कल्पयित्वा उदसिद्धिः पूवेव- 

बुपपादनीया, उपयोगोपि निवोपादिमन्ेषु स्मतदार्य्येन व्याग- 
ए. ४०२. { 
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काले इडिति देवतास्मतिद्वारोत्पत्यपूवीलकरूखयागनिष्ठयोम्यता- 

सम्पादन एवेत्यम्यञ् विस्तरः ॥ ३॥ 

()-देवता वा प्रयोजयेदतिधिवद्रीज- 
नस्य तदर्थंसात् ॥ ६ ॥ आयंपत्याञ्च ॥ 
ततश्च तेन सम्बन्धः ॥८॥ अपिं 

वा राब्दपूवेत्वात् यज्ञकमं प्रधानं स्यात् 
गुणत्वे देवताश्रुतिः ॥ ९ ॥ अतिथौ 
तव्प्रथानत्वमभावः कमणि स्यात्तस्य प्रीति 
प्रधानत्वात् ॥ ३१० ॥ 

एवं तावद् पूर्वैमङ्गीरुयव देवताप्रसादस्य प्रयोजकत्वे निरा- 
छते, इह तु तद्नङ्गीरृखय देवताप्रसाद् एव प्रयोजकोऽस्तु इत्या- 

शङ प्रसङ्गान्निराक्रियते । तत्न देवतायास्सम्प्रदानत्वात् तस्य 

च कमेकारकापेक्चयाऽप्यभिप्रेयमाणत्वेन प्राधान्यात् यागस्य 

पृजारूपस्य तर्संस्कारकत्वावगतेः तस्याश्चोपयोगापेक्षायां ' स 

एवैनं भूतिं गमयति, तृ एवेनमिन्दः प्रजया पशुभिश्च तर्पयति ' 
श्त्याद्यर्थवादानुसारात् प्रसन्नायाः फलदातृत्वावगतेः यागस्यैव 
फलजनकत्वे प्रमाणाभावे अपूवैसाधनत्वे सुतरां भमाणाभावः। 
अस्तु वा देवताया अभिप्रयमाणत्वोक्तावपि तस्य ‹ ब्राह्मणाय 

गां ददाति ' इत्यादौ बाह्मणस्य फर्दातृत्वासम्भवेनोपयोगाभावात् 
प्राघान्यासम्मवेन धाधान्यव्यभिचारेण तक्कस्पनानुपपत्तेः प्रत्यु- 
त॒ भावा्थाधिकरणन्ययेन यागकरणिकायां भावनायां मान्या- 
पश्ायां स्वगेस्येव तचवेनान्वयात् देवताया अपि संस्कारयत्वे 
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उदेश्यत्वानेकरत्वनिमित्तवाक््यमेदापत्तेः देवताया एव यागाङ्गत्वं 

तथाऽपि यागस्य फलजनकत्वे व्यापारापिक्षायामश्रुतापूवेकर्प- 
नापेश्चया रात्रिसच्रवदार्थवादिकदेवनाप्रसाद स्येव द्ारत्वकरप- 
नात् तत्प्युक्तत्वसिद्धिः । प्रसादस्य च विभ्रहभोगादैव्यातिरेकं- 

णायुपपन्तेरथंवादाद्ययुसारेण विभ्रहभोगादिकट्पनेऽपि न दोष 

इति प्रात्त- 

प्रसादो हि यादि शच्छारूपस्तदा तस्थेच्छात्वेन तत्फलं परति 
कारणत्व अतिप्रसङ्गापत्तेरवदयं द शांदिकतुस्तन्फटं भवत्वित्येच- 

माकारिकच्छात्वेन तद्वाच्यं तथाच कारणतावच्छेदके गौरवम् । 

दशदिजन्यफरभोगे जतेऽपि तत्कतैत्वानपायादन्यङृतदश्षै- 

पृणेमासजन्यप्रसादादन्यस्य फखापात्तिश्च । अतस्तत्फलन्यक्ति- 
त्वाचच्छिक्नं परति तद्धधक्तिकतैः सा कटव्यक्तिभेवत्विलयेवमाका- 
रिकेच्छात्वेन कारणत्वं वाच्यं तथा चानेककायकारणभावकटपनं 

कारणतावच्छेदके गौरवं च। 
किञ्चैतादशप्रसादो यदि ब्ाह्मणतपेणान्ते तदा आआगानां 

नष्त्वादे बोत्पस्यनापत्तिः । यदि तु तत्तद्यागेभ््योऽप्यवान्तर- 

प्रसादा आभ्चेयव्यक्तिकतुस्तद्वचयक्तिजन्यं फलं भवत्वित्याकारेका 

इष्यन्ते तदा देवतानाममोधेच्छत्वस्याथेवादेषु प्रतिपाद्- 

नात देवादभ्रीषोमीयाद्यकरणऽपि फरापत्तिः। अथेतस्यार्थवाद- 
स्वमेवाभ्युपगस्य तादशमदाप्रसादस्य विजातीयेच्छात्वेनेवापूवै- 
वादन इव विजातीयफलरत्वावच्छिन्नं प्रति कारणता, अवान्त- 

रध्रसादानां च विजातीयतत्तादेच्छात्वेनैव महाप्रसादं फलं 

च प्रति कारणता, कारणतावच्छेद्कसम्बन्धश्च स्वजनकयाग- 
समवायित्वं कयैतावच्छेदकसम्बन्धश्च फलांरो समवायः नातः 

क्रन्त फलापत्तिः । अवान्तरप्रसादमदाप्रसादयोः परस्परं 



2 र्वमीमांघादशैनं [अध्या. ९. पा १. +'द > 

काथकारणभावे पल्यासीत्तस्तु उभयत्र स्वजनकयागसमवायि- 
त्वमेव । देवतानिष्ठमेव वा तं कायेकारणभावमङ्गीरूत्य सम- 
वाय पव प्रत्यासत्तिरस्त्विति चेत् सम्बन्धगौरवस्येव दोषत्वा- 
त् । यागनिष्ठकारणतानिरूपितकायताघटकसम्बन्धस्य भवता 

निवेक्तुमराक्यत्वाच्च । मन्मते तु सवेकायैकारणभावानां सम- 

वाय पव सम्बन्ध इति राघवम्! एतेन प्रसादो नाम सुखवि- 

रोष इत्यपि पक्षः प्रत्युक्तः । 
न चास्य गौरवस्याथवादिके प्रसादास्ये व्यापारे सिद्धे 

कलमुखत्वमिति वाच्यं, अथवादस्य स्तावकतयाऽप्यु पपत्तो स्वन- 
स्तत्कस्पकत्वाभावात् व्यापारपेश्चायां रात्रिसत्रन्यायेन तदढाच- 

कपद्ान्तरकट्पनया तस्य व्यापारत्वकट्पने च व्यापारत्वस्य 

कारणताघरितत्वेन तस्यास्सम्बन्धावगमपूवैकत्वात् सम्बन्धगो - 
र्स्य फरमुखत्वायुपपत्तेः। अतो ये तावत्पसादादिप्रतिपाद्- 

कास्ते देवस्य त्वादिमन्बवदेव परसादादिविशिष्देवताप्रकाद्यना- 

थास्सन्तो विश्ोषणाहो परकाश्चनस्यादष्टार्थत्वान्नानुपपन्नाः । वैरि- 
षथघरकसम्बन्धश्च आहार्यो वा अनाहार्य वेत्यन्यदेतत् । अथैवा- 

दाश्च तेनेव सम्बन्धेन स्तावका इति तेष्वपि न स्तुतिरक्षणा 

अतोऽन्या काचिष्क्षणा । अस्तु वा सा तथाऽपि विधौ गौर- 
वापत्तेस्सा न दाषः। 

न चेवं विध्यनपेक्षितत्वादाथवादिकप्रसादायकल्पनेऽपि टक्च- 

णया प्राशस्त्यतात्पयेकस्याप्यथेवादस्यासति पमाणान्तरषिरोषर 

स्वशक्याथऽपि प्रामाण्याभ्युपगमात् विच्रहमोगग्रसादाेस्वीका- 

रादपू्वान्त एव प्रसादस्वीकरणमस्त्विति वाच्यं अन्यतात्प्- 
कस्य वाक्यस्यान्यञ् प्रामाण्यायोगात् । अन्यथा श्ुद्धपुरुषता- 

त्पयेके ° यष्टीः पवेवाय ` इत्यादौ परान्नभोजननिवृन्तितात्पयैके 
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° मदं भुदक्ष्व ` इत्यादो च प्रमाणान्तरायिरोधात् स्वशक्यार्थेऽपि 
प्रामाण्यापत्तिः। अतस्सङृदुचचश्तस्य शब्दस्यानेकाथैबोधकत्वा- 

भावनियमानुयेधेन राब्दबोध्रत्वावच्छिन्नं भ्रति तात्पर्यज्ञानस्य 
कारणत्वानुरोभेन चाथवादानां शक्यार्थे. प्रामाण्याडुपपत्तेने 
द्रेवतातिग्रहादिस्वीकारः | 

न च तथाभपि राक्याथोविशिषठपराशस्लय एव लष्षणयाऽ- 

भवादानां तात्पयदिकेषणशशिऽपि भामाण्योपपत्तिः, रश्ष्यताव- 

च्छेदके गौरवापत्तेः 1 अन्यथा यीहित्वादेरपि विवक्षापस्या 

ऊदहानापत्तिः । अतः कथमपि न विग्रहादिस्वीकारः । किन्तु 

शब्दमात्रं देवता । अथस्तु अ्ातिपदिकानुरोधात् चेतनोभ्चेतनों 
वा कथित्स्वीकरियते। न तु चिग्रहादिमान्। उपाखनादौो परं 
प्यानमात्रमाहार्य तस्येति जमिनिमतनिष्कष ¦ ममन्वेववदतोऽ- 
पि बाणीं दुष्यतीति हरिस्मरणमेव रारणम् ॥ £ ॥ ` 

(५)-द्रव्यसङ्कयाहेतुसमुदायं वा श्रुतिसंयो- 
गात् ॥ ११॥ अथेकारिते च द्रव्येण 
न॒ ग्यवस्था स्यात् ॥१२॥ अथोंवा 
स्यात् प्रयोजनमितरेषामयोदनात् तस्य 
च गुणभूतत्वात् ॥ १३ ॥ अपूर्वत्वादयः 
वस्था स्यात् ॥ १४॥ तत्प्रयुक्तत्वे च 
धर्मस्य सर्वैविषयत्वम् ॥ १५॥ तययु- 
क्तस्येति चेत ॥ १६ ॥ ना्रुतित्वात् ॥ 
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अविकारादिति चेत् ॥ १८॥ तुल्येषु 
नाषिकारस्स्यादचोदितश्च सम्बन्धः पुथ- 
क्सतां यज्ञाधेनाभिसम्बन्धस्तस्मात् यज्ञ 
प्रयोजनम् ॥ ३९॥ 

अत्र मूके द्रव्यसङ्घयाहेतुसमुदायानां यत्र श्रुत्या उदे 

यता तत्र व्रीहित्वादिनेव, न त्वपूवसाधनस्वेन प्रकरणेन श्रुति 
सङ्गोचायोगादिल्याराङ्कथ स्वरूपे आनथक्यापत्तेरपूवे साधनत्वे 

नेति सिद्धान्तितम । तत्र " बहिीन् प्रोक्षति ` इति टदव्योदादर- 

णस्य ' चतुरतरा पौणेमासीम् ` इति समुदायोदादरणस्य च कथ- 
श्ित्सम्भवेऽपि सङ्खयोदादरणस्य ‹ जीन् परिधीन् ̀  इति मन्धस्य 
‹ अगन्म सुवः ' इति मन्त्रवत् अपृूवैसाश्रनोभूतपरिधीयत्ताप्रका- 

शानारथैत्वस्व सिद्धत्वाद् युद्ाहरणत्वमिति वार्तिंककारेणेवाकते 

तथा हेतूदाहर्णेऽपि । यत् - ° शपेण जहाति तेन द्यक्ं करियते ' 
इत्यक्नकरणहेतुना तस्य व्याप्यत्वावगमात् व्याप्यस्य च स्वैर 

प्राधान्यद्दौतात् अन्नकरणोदेशेन दोमस्संस्कारकतया विधी- 
यत इत्याद्राङ्य तृतीयया रोमं प्रति शर्पस्य करणत्वावगतेः। 

तेन ह्यन्नं क्रियते ` इत्यस्य चाथेवादत्वात् दोमोभ्यमारादुपका- 

रकोऽपूवीथं इति विचारितं तत् व्याप्यस्यापि जहादेः करतु 
ग्रति आआधान्यादशेनादथैवादत्वस्य च हेत्वाधेकरणे स्थापित 

त्वात्तद्धिचारस्य चोहानुपयोगित्वाश्चोपेक्षितम् । 

किञ्च सर्वस्यैवास्य चिचारस्याद्याधिकरणेन गताथेतेत्यन्यथा 
वण्येते- यद्यपि यक्षकर्मेति सूज्रेण सक्निपत्योपकारकमाञे अपूषै 
साधनत्वरक्चषणा सिद्धा । संस्कारे सोति सूञ्रेण चान्तरालिकानां 
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यागत्वादिकारणताचच्छेदकानामविषक्चा सिद्धा । तथाऽपि श्रुतः 

स्य बोशित्वादेः कारणतावच्छेदकस्य व्यागे प्रमाणाभावः । न 

च॒ युगपद्धत्तिद्धयबिरोधः अपूवैसाधनीभूतवीदित्वाव्चिक्नस्यैव 

'खक्षणयोहेदयत्वाङ्खीकारात्। अतश्च तादशत्वस्य नीवारादाब- 

सत्वाश्रोदसिदिरिति प्रति 

लक्ष्यतावच्छेदके गौरवापत्तेः श्रुतस्य वीरहित्वस्य च लक्च- 
णोपयोगिक्षाक्यप्रतिपादकत्वेनापि चरिताथेत्वान्न विवक्षा । अत 

एव तन्षद्धथापारिकाया विजातीयापूवेसाधनताया एव लक्षणेति 

कौस्तुभे स्पशम् । तत्तद्धयापारकसाधनतात्वावच्छिन्नसाधनताया 
-एव टलष्षणाश्च वीहियवनिष्ठकारणताया गुणादिप्रमाणेन भेदेऽपि 

यवसाधारण्यखभोपीयपि तजेय व्यक्तम् । अतश्च बीहित्वदि- 
रावेवस्षितत्वाद्यक्तो नीवारादिषृहो विरतो ॥ 

एवे यज्ापि नापूवेसाधनत्व ‹ बीहीनवहन्ति ` इतिवत्पूवै 

प्रमितं स्ववाक्य एव तु संस्कारविशिष्ठस्य बीह्यादेः साधन- 

त्वाषिधानं यथा ' प्रोक्षिताभ्यामुटुखलमुसखास्याम् ' इत्यादौ तत्स 
मानजातीयवाक्यान्तरे बा तत्रापि परोक्षणविरिण्स्य बीहित्षवि- 

शिष्टस्य च विपेयक्रियाचिशेष्रणत्वेन विधौ कते पञ्चादरुणैक- 
हायनीन्यायेन परस्परान्वयात् प्ररतो तज्ञातीयस्य ` पोक्षणेऽपि 

विङ्ती तज्ातिरोपेऽपि तत्स्थानापन्नद्रव्यान्तर एव बोक्षणटा- 
भात्सिद्धचत्यूहः । प्रोक्षणं प्रति विशेषणविधिवेटायामपूवंसाध 

नत्वस्येवोदेर्यतावच्छेद्कत्व लक्षणा परं न तत्रास्ति बीरहिपदेन 
वीहित्वस्थैवाभिधानात् । अपूषैसाधनत्वस्य कल्पिताषेधावेव 
स्वपदेनेवाभिधानात्। 

पएवं यत्रापि संस्कारविध्युत्तर तच्छब्देन संस्कृतस्य विनि- 
योगः यथा “तते पथाक्लि ` इत्यादौ तत्रापि संस्कारवाक्ये पय- 
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स्त्वसमानाधिकरणधर्मावच्छिनोदेरोनेव दध्यानयनविधिः न तु 

पयस्त्वावच्छिन्नोदेशेन आनथक््यात्। स च धमः उत्पसि- 

चाक्षये इष्टसामान्यमिव सामान्यत एव पयःपद्न प्रथम प्रती- 
यते, पश्चाञ्च तच्छब्देन पयस्त्वावच्छिन्नस्यापूवेसाधनत्वे भ्रमिते 

स धमां ऽपूवंसाधनत्वरूप इति प्रतीयते । त्र च पयःपद्स्य 
लक्षणेति पश्चादवगम्यते इति न कथ्चिद्धिसेधः। 

वस्तुतस्तु-यद्यापि सप्तमीश्रवणात्तापविशिष्पयोऽधिकरणक- 

दध्यानयनस्य विहितस्य प्रयोजनपेश्चायासमुदेद्यवाचकं साम- 

थ्यात् पयस्यापदमनुमीयते । तथाऽपि मन््रवणां्नुरोधादंवस्था- 

विश्िष्टपयोवाच्याभिक्चापदसमभिव्याहततच्छब्दबरेन पयस्याया 

एवोदेर्यत्वावगतेस्तन्निष्ठविज्ञातीयापूवैसाधनत्ववाचिपदस्यैव क- 
रुपनत् न तद्धक्षणाऽपीति ध्येयम् ॥ ५ ॥ 

कर् 1, ¶ः [; ष [। च्छ [ (शय 

(६)-देशवद्धमुपांशुत्वं तेषां स्यच्छरृतिनिर्द- 
ॐ 

रातस्य च तन्न भावात् ॥२०॥ यज्ञ- 
1 | ४८ ~ ू 

स्य वा तत्सयामात् ॥ २१ ॥ अनुवा- 
४ क 

दश्च तद्थवत् ॥२२॥ 

सोमे त्सरा वा एपा यज्ञस्य तस्मात् यत्किञ्चित्प्राचीन- 

मश्नीषोमीयात्तनापांशु चरन्ति ` इति श्रुतम् । तजोपांद्युत्वं किं 
ज्योतिष्टोमसम्बन्ध्यस्नीषोमप्राग्मागधमेस्सन. तदायपरमापूर्वप्रयुक्तं 
उतास्मीषोमीयप्राग्मागवर्तितत्तत्पदाथधमस्सन् तत्तज्ञन्यावान्त- 

रापूवेप्रयुक्तागति चिन्तायां-- ् 

विधेये उपादयुत्वे उदेद्यसमप॑कस्तावत् तच्छब्द इत्याि- 
वादम् । स च पूवकरान्तास्नीपोमीयथाम्भागमेव परामुश्शति 
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नतु पदाथोन् प्राचीनरब्दस्याङृत्याघकरणन्यायेन प्राग्भागमाज्- 

वाचित्वात् । एकवचनप्रयोगेण भागस्यैव तदुक्तस्य तच्छब्देन 

परामर्शाच । अत पवेकेनैव तच्छब्देनोदेदेयसमपणात् पू्वै- 
पक्षे सिद्धान्ते वा अश्नीषोमीयादोरकैरोषणत्वेऽपि न विशिष्टो 

देरः। त्र च भागं प्रति अभ्रीषोमीयोऽवधित्वेन विशेषणं 

यज्ञश्च प्रयोगद्धास सम्बन्धित्वेन अत धव यज्ञपर्दं न त्सरा- 

राब्दविरोषणं अप्रञत्तिविशेषकर्त्वाप <: । अस्तु वा तस्मात्प- 

देन व्यवधानात् यज्ञस्य छ्य गत्तिररवयवमथोङ्गकारेण त्स्राश- 

व्दस्येव विशोषणं यज्ञदाब्द्ः। तथाऽपि प्रकृतत्वाद्धागो यज्ञस 
म्बन्ध्यैव । आवदइ्यकं चेदं सिद्धान्तिनोपि । अभ्नीषोमीयावधिक- 

यज्ञप्राग्भागवर्तिपदार्थत्वस्यैव तन्मते उदेदयतावच्छेदकत्वात् | 
तञ्ज॒ च पदाथीनामयुक्तेखाघवाचाश्चीषोमीयावधिकयन्चपाग्माग- 

त्वमेवोदेदयतावच्छेदकं तदवच्िछन्नोदे रोनोपादयुत्वत्रेधेः भागे 
चोपांद्युत्वस्य साक्चादसम्बन्धात् तदारम्भकपद्ाथोङ्गमन्राणां 

द्वारत्वं योग्यताबरुलभ्यम् । उदेश्यस्य च भागस्य स्वरूपे अन- 

थेक्ये प्रसक्ते भागजन्यापूवंसद्धावे प्रमाणाभावात् दीक्षणीया 

वाङ्नियमन्यायासम्भवेन भागसस्बर्धियज्ञजन्यपरमापूवैसाधन- 

त्वमेव मागनिषठं रक्ष्यत इति परमापूवेप्रयुक्तमुपांशचुस्वम् । एवे 

चोपांट्ुत्वस्य दणए्ाथत्वं सम्पद्यते । अभ्नीषोमीयावाधे उपांद्यु- 

करणे श्रमाभावेन सौयऽ्दनि बहुकततन्थपद्ाथीनामविक्चेपेण 
करणात् । 

एवे च तचत्पद्ाथंघमत्वाभावात् तद्धागारम्भके विङृता- 

वपूवैऽपि पदाथ दर्वीदोमादौ उपांदयुत्वस्योदः । इतरथा तन्त- 
त्पदाथोवान्तरापूवेप्रयुक्तत्वेऽप्राकृतकायोपन्ने वेद्ान्तरीये स्वरा- 
तिदेशरिते च तस्मिन्युपाद्यत्वस्य कथमप्यप्रापेः। 

एः. ४०0.-1 1. 8 
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यत्तु भाष्यकारेण `मासाभिदहोते तद्धागारम्भके उपांडु- 

त्वस्योहः इति पयोजनमुक्तं तत् नामातिदे शप्रापितस्य विरु 

द्स्याविरुद्धस्य वा स्वरस्य सत्वे चोदनालिङ्गातिदशपापितो- 

पांडुत्वप्रास्स्यलुपपन्तेरूपोक्षितम् । 

यदपि वासिका "पुरस्तादुपसदां सोम्यन प्र्ररन्ति इत्यादौ 
उरपा्चत्वोहः' इत्युक्तं तद पि सोस्यमाचपुरस्कारेण कलटिपतस्याति- 
देशस्य सामान्यविदहितोपांश्युत्वातिदेशापेक्षया प्रावल्यादुपेक्ितम्। 

न चोपांद्युत्वातिदेशस्य प्रधानसम्बन्धितया प्राच्यं आ 

धानसामादाविव प्रयानसम्बन्धित्वस्यङ्गघु स्वश्प्राप्तौ दौवस्या- 

प्रयोजकत्वात् । इतरथा मासाभ्चेदोरेऽपि तदापस्या माष्धका- 

रमनदूषणानुपपत्तेः । न चैवे प्रकृतावेव दौक्षणीयाद्यङ्गेषु तद्ना- 
पत्तिः! ओपदेशिकत्वेन तचोपांञ्यत्वस्य प्रावख्यात् । इतरथा 
प्रकृतावेव नामातिदे शविषये उर्पांडात्वस्य पाप्तयनापत्तेः। अतः 

पूवाक्तविषय णएवोपांद्युत्वप्राद्धिः प्रयोजनमिति पात - 

यक्किञश्चिच्छ्दस्य सामान्यधमेपुरस्कारेणीक्तेषु तत्तद्विशे- 

धमपुरस्कारोणानुक्तेषु वुद्धपदाथप्वेव प्रयागान्नपुंसकनिदेराचा- 

ग्रीषोर्मायावाधिकयज्ञ्राग्भागवतिंकमेत्वेनेव तत्तत्पद्ाथीनामुदे- 
रयता । अन्यथा भागस्य पु्िङ्गव्वात् नपुंसकनिरदैशो “यत्पा- 
चनम् ' इ्येतावतेव सिद्धेः यत्किश्चच्छब्द श्च व्यथेस्स्यात् । एक- 
वचनं च सामान्याभिप्रायेण वहुत्वलक्षणाथेम् 1 अतश्च तत्तत्पदा- 

थौनामेवोदेश्यत्वात् तत्स्वरूपे अआनर्थक्यपरसतौ तत्तद वा- 

न्तरापूवेसाधनत्वमेव लाघवाद्वक्ष्यते । इतरथा पद्(थसमुद्ायरू- 

पमागस्य साक्षाचज्ञापूचैसाध्रनत्व प्रमाणाभावात्पद्ा द्धाय तदा- 
श्रयणे टश्ष्यतावच्छेदके गौरवम् । पुनश्चोपांद्ुतस्य साक्चाद्धा- 

गेऽनन्वयात् पदाथेमनच्ाणां ारत्वकद्पनमित्यतिगेरवम । अत- 
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स्तावत्पदाथधमे एवापांद्युत्वप् । अतश्च विकतो तद्धागारम्भके 
अघषूठ न तस्याः) 

इदं चोपरुत्व विरोषविहितनिरवकारस्वरान्तयवरद्ध 
प्रयणीयादिपदएथोतिरिक्त पदाथैविषयमिति स्वरचचौयां कौस्तुभे 

व्यक्तम् ॥ ६ ॥ 

(७)-प्रणीतादि तथेति चेत् ॥२३॥ न 

यज्ञस्याश्रुतित्वात् ॥ २९॥ तदेशानां 
वा सङ्मतस्याचोदितत्वात्त् ॥ २५ ॥ 

इदर्माधकरणं सूत्रकारेण पूर्वाधिकरणेऽन्तसगार्भैणत्विन 
कृतमपि व्याख्यासौकयो्थ पृथगसिधीयते । दशंपूणंमाक्तथोः 
` यज्ञं तनिभ्यन्तावध्वयुयजमानो वाचे यच्छतः यदध्वययज्मानी 
वाचं यच्छतस्तत्जापतिभूयङ्गतो यज्ञं तन्वाते तस्मास्णीताः 

म्रणेष्यन् वाचं यच्छति तां सह हविष्कृता विखजति' इति श्रुतम् । 

तत्रायं वाम्यमः म्रणीताप्रणयनाङ्गमेव विधिवाक्यस्थद्टूप्रत्ययेन 
तन्मा्राथत्वावगमात् अतो हविष्कृदाहानकालाबाधघिकवाम्यमस्य 

तन्मा्राथत्वावगमात् न मागधर्मेत्वं न वा तावत्पदार्थधर्मत्वम् | 

यादे तु ^ प्रणीताः प्रणेष्यत् ' इति वाक्यस्य वाग्यमोत्पात्तपर्त्वे 
उत्प्तिरिटकञ्कत्वाजुसेधेन त्र यजमानप्राक्तयमावात् पूर्ववा- 
कयस्याथेवादत्वानु पपत्तेः यजमानमात्रविध्रानस्य वा सुतराम्र- 
पपत्तेरवदयं ' यज्ञं तनिष्यन्तो ` इति वाक्यस्य वाग्यमा्ेधाय- 
कत्वमुच्येत ततोऽस्तु तञ्रत्यदृदृशवुल्ा यज्ञविस्तारार्थत्वमेव । 
तदेष हि उत्तरवाक्याभ्यां वाभ्यमायुवादेन प्रणीताप्रणयनहविष्क्र- 

दाहानयोः पू्व॑त्तरावाधेत्वेन विधी । अत एव तज्रव्यमेकवच- 
(^ ) नम्रप्यजुवाद्यगतत्वात्, ` ग्रहं सम्मा" इातेवद्ावेवाक्षतम् । अतश्च 
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विधेयसाम्यानुसारादुदेश्यभूतो यज्ञविस्तारापरनामधेयो यज्ञ- 
भागोऽपि तद्वधिक पएद। यस्तु मूटे पुलेपक्षे यज्ञशब्दस्य 
विस्तारावेदोषणत्वमनङ्गीकृदयय मागधमेत्वमुक्तं, यज्ञशब्दस्य 
विस्तारे वविनाऽन्यजान्वयस्य दुरखुपपादकत्वात् भागवाचक- 

पदाश्रवणाच्चोपेक्षितम् । 

अतोऽध्वयुयजमानकवरंकवाम्यम प्व यज्ञविस्तारपदचा- 
च्यभागध्मेत्वेन विधीयते न तु प्रदाथेध्मत्वेन तद्वाचकपरदा- 

भावात्। अतश्च पूर्वाधिकरणपूवेपक्तवदेव यज्ञापूवेप्रयुक्तो भाग- 
धमेश्च वाग्यमः इति प्रा्ते- 

यजमानाध्वथैकवैविशिषटवाम्यमस्य यज्ञमागाथत्वे षष्ठाव- 
धिप्रकासयपत्तेस्सन्निपत्योपकारकत्वखाभाय द्वितीयविधिप्रकारलि- 
प्सया चाध्वययजमानसंस्कारकत्वेनैव वाम्यमाविधिः 

यथा च नैवं सत्युदेद्यानेकता तथोक्तं म्रहैकत्वाधिक- 
रणे कौस्तुभे । तस्य च रष्टाथत्वात् मनःप्रणिधानमेव संस्का- 

रः । संस्छृतयोश्च तयोरुपयोगापेश्चायां तत्तत्माणककरिष्यमाण- 

कमौथत्वमेव क्ट्छक्तं न तु मागाथत्वम्। न च तयोभौगोप- 

योगित्वस्यापि तद्रा कथश्चित्सच्वात् ‹ यज्ञं तनिप्यन्तो' इति 
विरोषणसामथचत् यज्ञविस्तसोपयोग्यध्वयुंयजमानसंस्कारकल्य- 
मेव वाग्यमस्य कर्प्यतामिति वाच्यं यज्ञं तनिष्यन्तौ' इत्यस्योदेदश्य- 

विरोषणगत्वेनाधेवक्षितत्वात् 1 अतश्च हविरुभयत्ववत् ‹ यज्ञं तनि. 

ष्यन्तै ` इत्यनुवादो वाम्यमस्तुत्यथेः । अतो ट णए्ाथत्वङामाय पूवो 

तरवाधेकतावत्पद्ाथघमेत्वमेव । न च दलृटशरुला प्रणीता 

परणेयनमात्राथेत्वमेव करप्यतामिति वाच्यम् । दविष्टछद्ाह्।नःवपे- 

रदष्ाथतापत्तिमयेन तस्यापि कारोपटक्षणत्वात् । अतारस्सिद्धं 

्ाग्यमस्यापि तावत्पदाथधमत्दम् ॥ ७ ॥ 
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(<)-अधिधमः प्रतीष्टकं सह्ातात्पौर्णमा- 
सीवत् ॥ २६ ॥ अग्रेवां स्यादव्येकत्वादि- 
तरासं तदथंत्वात् ॥ २७ ॥ चोदना- 

समुवायात्तु पोणेमास्यां तथा स्यात् ॥ 
अभ्नौ श्रुत ‹दिरण्यराकरूसदहस्ेणां प्रोक्चाति ' इत्या 

किमध्चेशब्देन संस्थानविंदेषसाधनीभूता इषका शवोच्यन्ते 

तदथं च पश्षणं उतेष्टकारन्धमवयव्यन्तरमेवभ्रिशब्देनोच्यते 

तदथं च श्ाक्षणमिति चिन्त्यत। 

तत्र॒ य्रैकावयवाकैणेनेतरावयवाकषंणं यत्र वा नं 

सन्धिदश्चेनं तत्रैव शशीरघटादौ अवयव्यन्तराभ्युपगमः । न 

चेदेकेष्काक्णेनेतरेटकाकषणं, सन्धिश्च, पुरीषच्छन्नानामपी- 
ष्कानामञुमानेन दश्यत णव अतो व्यापकामावात् प्रक्वाम- 

सयोगन द्व्यान्तरमेति कार्यपवनचनाचच्ावयनव्यन्तरे प्रमाणा- 

भावादिषएकासस्काराथेमेव प्रोक्षणम् । अतश्चेष्टकात्वसमानाधि- 

करणमेवापूवेसाधनत्वम्चिपदेन टक्ष्यत इति तस्य प्रद्ेकवु- 

्तित्वात् प्रतीकं प्रोक्षणमिव्यपि सिद्धं भवत्ति। न चेवं 
बीहिपाचप्रोक्चषणाद्वपि प्रसेकं तदापत्तिः । न्यायतस्तथाऽऽप- 

तावपि * अग्नये वो जुषे प्रोक्षामि, शुन्धध्वम् ' इति मचे वहुवचनो- 

पादानवखेन तन्त्वप्रतोतेः। प्कते तु तादशगमकामावात् प्रले- 
कमेवेति प्रप्नि- 

एकावयवाकषेणेनेतरावयवाकषैणस्य नावयविव्यापकत्वं 
नापि सन्ध्यदशेनस्य ब्रक्चपयादौ व्यभिचारात् । अतो यत्रैका 

¶ ¢ 

कारप्रतीतिस्वाधिता तत्नैवावयविस्वीकारः । तरथा इष्टकाया 
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अपि स्वीकारे प्रमाणामावः। काद्यपीयं तु वचनं मूखामा- 

वादनाद्रणीयम । वनमित्यादौ त॒ वाधरेता पएकाकारप्रतीतिः। 

अतश्चाभ्िपदेनावयविन पएवोक्तत्वाचदथेमव प्रोक्षणम् । तस्य 

सेकत्वात्सक्ृदेव प्रोक्षणम् । 

न चैवमवयविस्वरूपे आनथक्ये अपृूवैसाधनीभ्ताश्चचा- 
धारत्वटक्षणायां अभ्नाविवोत्तरतरेद्यम्पे हरण्यराकटप्रोश्णा- 

दिधमीपत्तिः ! इष्टकादसम्पादितटोकिकस्थर्खविरोपे अञ्मचा- 

दिपदप्रयोगामावेनादण्टविशेषाठच्छिन्नस्यट विरोपस्ये वाग्न्युत्तरवे - 
यादिशब्दाभिधेयत्वात् । त्च चानथक्याभावेनापूतेसाध्नत्व- 

क्षणाया एवाभावात् । अतश्च नाणग््युत्तर्वेदिश्माणां साङ्ु- 

यम् । न चेवसुततसवदिधर्माणामस्मावतिदेशकथने सङ्के विस 
ष्येतेति याच्यम् दरैक्षवत् अध्नो वह्ुतरवदोपिकध्रमौश्नानेऽप्य पेक्षित- 
हविधोनपूचदेशावतित्वादि कतिपयधमौणां स्थानापच्यतिदरेनो- 

तरवेदितः प्राप्तरविरोधात् । उत्तस्वेयां तु यावदपेश्चितध्रमसा- 

कटयान्न वेपरोत्याराङ्ा । 

अतश्च प्रकृतौ तत्तत्प्रोक्षणादिधर्माणामम्न्युत्तरवेदि माचा- 
यत्व य्न विरतौ तदुभयकायोपश्चसक्त परिमाणं स्वतर्सिद्ध- 
मूमिकं तद्रहिःखातभूमिकं स्थण्डिटमश्नयाधारत्वेन समा- 

म्नात त्र प्रोक्षणादीनामूहाक्षिद्धिः। संस्थानश्रिशेपोपधायकः 
श्ियासाधनीभूततद् वयवाथैत्वपू्वैपक्षे तु उर्कीवदृतो तद्- 
मावान्न प्रोक्षणादीति ऊहविचारोपयोभित्वं चास्याधैकरणस्य | 

यादि चेवविधा विदृतिनै सम्भाव्यते तदा कृत्वाचिन्तया 
उदाहरणान्तरमेवोहोपयोग्यञुखन्प्रेयम् । परासाङ्कं वेदमधि- 
करणम् ॥ < ॥ 
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(९ )-पतीसंयाजान्तत्वं सवैपासविरोषात् ॥ 

लिङ्गादा प्रागुत्तमात ॥ ३० ॥ अनुवा- 
टो वा दीक्षा यथा नक्तं संस्थापन- 
स्य॒ ॥३१॥ स्याद्वाऽनारभ्यविधाना- 

दन्ते लिङ्गविरोधात् ॥ ३२॥ 

द्ादरखाहे “ पललीसयाजान्तान्यहानि सन्तिष्ठन्ते असंस्थितो 

हि तर्हिं यज्ञः इति श्रुतम् । तच्च कि पल्लीसियासान्तत्वं 

द्रादशस्वप्यदस्सु विधीयते उत उच्वमवजेमिति चिन्तार्या- 

अहस्त्वाविदोषाद् सवैषु। न चास॑स्थायाः पल्लीसंयाजा- 

न्तत्वे हेतुत्वावगमात् तस्योत्तमयज्ञमेव सस्वेन तभैव पलीसं- 
याजान्तत्वावगातिः । एतस्य ˆ तेन ह्यन्नं करियते ` इतिवत् हेत्वथ- 
वादत्वेनाहेतत्वात् । न च ताह तेनैव ' अक्तारराकंयः ` इतिवन्नि- 
णयः, तद्धादह सन्दिग्धत्वामावेन तस्यानिणौयकत्वात् । प्रत्यु- 
देश्यं शुणस्यावदयकत्पेनावि्ेषपरचरत्तविधेरथंवादेन सङ्खोचानु- 

पपत्तेश्च । यठखाथेवादोप वहुदेनसाभ्यत्वाचिस्सस्थाभिप्रा- 
येण गौण्या ब्रश्या व्याख्येयः| 

नञ पवधिरेव स्वस्यं नययविधिखाघ्वादुसोधनेनत्तमभि- 

न्नाविपयत्वन प्रतीयते । तथा हि द्ादशनामम्यहां एकफटसा- 

धनत्वात्प्रयोगेक्यमवगम्यते । अत एवाश्नीपोमीयान्तपदाथीनां 

तन्त्रेण करणं, अदशभ्थाद्ानां चं व्राह्मणतपेणास्तानां अहदश- 

व्द् बाच्यसुल्यान तु इादरश्षत्वसङ्खयायुसेधादाबत्तिः। अहद्शब्दो 

हपांशग्रह्मभ्यासादारभ्य द्ार्यिजनयागाऽ्यासपयेन्ते प्रयोगे 

रश्णय। याज्ञिकानां प्रसिद्धः! अत प्व वन्मभ्यवतीने सन्ति- 
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पत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणि चाङ्गानि प्रतिखुत्यमावतेन्त 

इति वक्ष्यते 1 एवै च पकैकमदहयस्मिन् कस्मिन्नङ्गेऽनियमेन समा- 
प्यापरमदहरारम्भणीयमिति प्राति 

पल्लीसंयाजान्वत्वविधेरेकाद शसु नियर्माचधिस्सम्पद्यते } 

अन्तिमे तु सवैस्थैव समापनीयत्वात्पललीसेयाजान्तत्वविधिरपूव- 
विधेरापयेत 1 अतश्च सर्वाथत्वे अपूवैविध्विनियमविाध्रकृतवेरूप्या- 
पत्ते., नियमविधिरखाघवायुरोघेनोत्तमवजेमयं विधिरेति चेत् दाद्- 

रात्वसङ्खयाचरोधेनादरशब्दवाच्यदारियोजनान्तपरयोगस्थेवाव्तैनी- 
यत्वेन तद्धिन्नङ्गे यस्मिन कस्मिश्चित् समापनस्येवाप्रसक्तौ- 
सबेञ्ैवापूवविधित्वात् पलीसंयाजानां दारियोजनोत्तस्मेव सवौ - 

 ध्वयुश्ाखाञ्नानेन पल्लीसयाजानामप्यवभ्रथादि वत्तन्त्रेणाुषटेय- 

त्वात् तेषु पक्षेऽपि समापनस्याप्रसक्तंश्च । 

अत एव राखदीपिकायां तन्बरत्रे च पल्लीसंयाजोत्तर- 

त्वक थनं हारियोजनस्य निसूटमेव । अत एवाचत्याहर्शब्दस्य 
हारियोजनान्तप्रयोगवाचकस्य पल्ञीसंयाजान्ते प्रयोगेकदेदो खक्च- 

णेति केषांचिदुक्तमपास्तम् । स्वयमेव पल्लीसंयाजानां दारि 

योजनोत्तरत्वस्योक्तत्वेनेकदेशलक्षणाया अलाक्तेसहत्वात् अतस्स- 

वोण्येवाहानि पल्लीसंयाजान्तानि कायाणि न त्ववस्थाद्ीनि 

अन्ते तन्रेण कायोणि । प्रलीसंयाजान्तत्वविधिना तेषां पथ 
दासात् पल्लीसंयाजानां च तन्ेण परसक्तानामाचत्तिरूपफटप्रति- 

पादनादिति प्रा 

'अखंस्थितो हि तर्हिं यज्ञः ` इति ‹ तेन दयन्न क्रियते ` इति 
वश्न हेव्वथेवाद्ः । तद्धादृद देतुविधित्वे ठष्चषणाभावात्् । तत्र 
तु दोमकाटीनवतेमानान्नकरणत्वस्य बाधितत्वात् ट्टो न्रुताथ- 
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कत्वे विधौ टक्षण(पत्तरगत्या हेत्वथवादत्वाङ्गीकरणम् । अतो 

न ह्यत्रानूयाजान् यक्ष्यन् भवाति ` इतिठद्स्य हेतुपरस्षादसंस्था- 

हे वुकपल्ीसंयाजान्तत्वविरि एस मापनमावनाया पवाहरुहेशेन व- 

धानात् विधेयसामथ्योद्धसेधनोहेदयागामह्वं सङ्खो्योपपन्तेः उत्त 

म चासंस्थारूपहेत्वभावात् पलीसंयाजान्तत्वस्याप्यभावोपप- 

तेरुत्तमवजं पलीसंयाजन्तता ! ने च देत्वमावेऽ्पेि व्यापक- 

व्यभिचारस्यादोषत्वाद त्तमे पललीसंयाज।न्तत्वेऽप्यदोषः । विद्येष- 

णामावपरयुक्तविशिष्टभमावात् साधकप्रमाणाभावेनेव तत्न तस्या- 
सिद्धेः 

अस्तु वा हिशब्दो अव्यखानामनेकाथत्वःनिमिन्तत्वपरः। 

तथा चास्तिमे निपिततामावाचेमित्तिकस्या(मावस्सुख्म एव । 
एव च निथित्तोपाद्ानवटान् यथेव द्ाददाद अन्तिमष्टनि 

न पल्वीसंयाजाम्वत्वं तथेव पञश्चदशरावादौ इादराऽ्दनि पल्ली- 
संयाजान्तत्वम् । हद्वरात्रादौ च द्वितीयादरूप एवान्तिमे न 
तादेत्युहो पयोगितावत् वा्नोपदयोगिताऽ्पि । अत एव प्ररतो 

तत्ताद्धिजादीयापूचैसाधनत्वस्यैवाहःपदेन छक्षणायामाप विष्तौं 
निमत्ताभावादेव न प्रज्लीसंयाञान्तत्वम । निभित्तोपादानवरेन 

वा मरङृतावसंस्थावतरत्वपूवसाध्नत्वस्यैव लक्षणान्न कोपि 

दोषः ॥ ९॥ 

(१०)-अभ्यासस्सासिषेदीनां प्राथम्यात् 
स्थानधमस्स्यात् ॥ ३३ ॥ 

द् शेपूणमासयोस्सामिघन्यवान्तरप्रकरणे चिः ' प्रथमामन्वाह 

चिखुत्तमाम् › इति श्रुतभ् । सायुवचने तावत्प्रकरणप्राप्तमनूद्यते 
08. #01.- 11. ध 
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चिरभ्यासमाच्ं तु विधीयते । प्रथमामिति चेदेद्यसमपेकमे- 
त्यविवादमेव । तापि पथमामति विरोष्यनिघ्नं पराथस्य- 

विशिष्टमभिधक्ते खङ्कादिपदवत् । तच्च विरोष्यं स्ीखिङ्गनि्दै- 

शात् साभमिधेनीप्रकरणाच ऋगेव । पाथम्यरूपविरोषणयोगाच 

कण्विरोषप्रतीतिसार्थिकी ।1 न तु प्रवोवाजादित्वप्रकारिकोप- 

स्थितिः शाब्दी, तद्धाचकपद्ाभावात्। अत एव प्राथम्यमेवो- 
टेस्यतावच्छेदकं ग्रहस्वादेवत् । न तु तदुपरृषक्चितभ्रबोवाजापरैत्व 

विना कारणं छक्षणायां परमाणामावादिलयविवादमेव । 

इदं तु विचा्थेते। प्रथमास्वरूपे आनथक्ये प्रसक्ते अपू 

वेसाधनत्वटक्षणायां अपूवेसाधनीभूताश्चि समिन्धनप्रकाराकक्रक्त्व- 

माज्रुश्चणेऽतिप्रसङ्गापत्तेस्तन्नियाकरणाथं उदेद्यतावच्छेद्कको- 

रौ ऋक्त्वविशेषणतया प्रवेावाडादित्वस्य विवक्षणं उत प्राथ- 
म्यस्येत चिन्तयां-- 

प्राथम्यरूपस्य अश्रुतस्योदद्यतावच्छेद् कस्य वीहित्वादिवद्- 

पूवेस{धनत्वटक्षणोषयोगिशक्ये पर्थितावुपक्षीणत्वेन निरक्ता- 
पूनेसाधनत्वरूपोदद्यतावच्छेदककोरिभ्रवेशे प्रमाणामावात् प्रवो- 

वाजादेत्वमेव कक्त्वविशोषणम् । अतश्च विकृतो यज्रङुचस्था 
प्रवोवाजेव अिरभ्यसितन्या । न तु प्रथमस्थानपतितं कगन्तर- 
मिति प्राप्त- 

अतिप्रसङ्गपरिहाराथेमवद्यकद्प्येन क्वचित्तत्तद्यापारक- 

साधनत्वातिस्किन विशेषण उपस्थितत्वादुपक्षषणिनापि प्राथ 

म्थनेव विशोषणं न त्वद्ुपस्थितेन प्रवोवासत्वेन । अवघ्रातादतौ 

तु तण्डुलनिष्पत्तिन्यापारकसाधनतामात्रेणेवोदेदयत्वप्थवसानात् 

यवानां धमौकाक्षावङेन यवसाधारण्यकव्यनेऽपि च वाक्यवेय- 

श्यामावात् नातिप्रसङ्गपरिदारा्थं बीहित्वप्रवेशः । प्रृते तु 
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अतिप्रसङ्गाङ्गाकारे प्रथमोत्तमापदघरितवाक्यद्धयवेयथ्यांपत्तेः " ताः 

पञ्चदश सम्पद्यन्ते ` इव्यथवादानुषपत्तेश्च विरोषणविवक्चा आव- 

इयकी अतश्च याकाचित् प्रथमोत्तमा तिरभ्यसितव्यत्युहोप- 

योगोऽपि ॥ १०॥ 

(3 १)-इष्टयावृत्तौ प्रयाजवदावतेतारम्भणो- 
या ॥३१॥ सकृद्वाऽऽरम्भसंयोगदिकः 

पुनरारम्भो यावल्लीवप्रयोगात् \ ३५॥ 
द दोपूणमासयोः 'ददैपूणेमासावारप्स्यमाणोऽन्वारम्मर्णीया- 

मिष्ट निचेपेत् ' इति श्रुतम् । तञ्च न तावदियं प्रकरणात् 
प्रयाजादिवत् साक्षात् क्रत्वथा दशेपूणेमासावारप्स्यमान इति 

¢ (~ 

पदद्येवयथ्योपत्तेः । नापि वक्ष्यमाणे आरम्भे निमित्ते मेदन- 

होमादवत् नैमित्तिकी क्रियाथीयां क्रियायामुपपदे विहितेन 

टुटूप्रत्ययेनास्या आरम्भाथैत्वप्रतोतेरितितावद विवादम् । आर- 
म्भरब्दाचश्ोदेदयकोग्टिप्रविष्ठः क इदि चिन्त्यते । प्रतिपरयोग- 

माच्रच्यनावृत्तो तु सू्रकाराद्यक्ते अपि फटामिति नेहाधिकरण- 

शरीरं, एकाद रो पयुक्तत्वनोदहाचुपयुक्तत्वात् 1 तचराग्नयन्वाधानादि- 

रूपे प्रथमपदार्थ याज्ञिकानां दशेपूणेमासारम्भत्वप्रसिद्धेरप्रच- 

न्वाघानमेव तच्वेनारम्मपद्ाथः। तदथीं चान्वारम्मणीया तत्का- 

यप्रयुक्ता न तु प्रथमपदाथत्वेन रूपण प्रथमपदार्थाङ्कं येन 

पू्ैवदद्रचन्वाधानरदहितायां विङृतो आरम्भाङ्तयोद्येत । 

न चान्वाधानस्याप्यपवृत्तप्रवतनतरिषयत्वेनेवारम्भपदवा- 
च्यता नान्वाधानत्वेनेति कथ न पूोधिकरणविषयत्वमिति वा- 

च्यम् । अन्वाधाने दु्येपूणेमासविषयकाप्रदत्तप्रवतेनविषयत्वस्य 
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बाधतत्वात् । तथाः ह दशेपूणेसासविषयकग्रबात्तसामान्यामा- 

ववतः पुरुषस्य या दरेपूणैम्रासत्रिषयिणी पचरात्तस्तद्धिषयत्वं 
तत्। न तु निर्क्तपुख्पस्य य्किञ्चिद्धिषययप्रवतेनविषयत्वे 
तस्याधानभोजनाद्ावपि सस्वेनातिप्रसक्तत्वात् । अतश्च निरुक्त 

पुरुषनिष्ठद सपूणमासविषयकङ्ृतिविषयत्वं द रेपूणेमासयोरेव ना - 

न्वाधाने, अङ्धधानमेदेन तत्तद्धिपयककृलयोभदात् । न त्व 

द्रेपूणमासकर्णकाभावना श्रुता ` ता उपांद्युकतैव्याः इतिवत् 

दवितीयानिर्दरोच् ददपूणेमासष्धमैककृतेरेवारस्भपद् थघटर कत्वस्य 
त्वया घाच्यत्वात् । अतोऽन्घाधाने तस्य बाधात् या्ञेकप्रसिद्धचा 

रूढिरेव तचरारम्भपदस्य । द्वितीया च चष्य्थां स त्वजुवादः 

ततश्च तद्थो चारम्भणीया न तद्रहितायां विक्तावृूहितव्या। 

अतः अन्वाधानस्य प्रतिद्येपूणमासप्योगमाच्रत्तेरावतेनीया 
चेति प्राप्ते 

वृत्तिकारेण तावदेव सिद्धान्तितं - ना्नचन्वाध्रानमारम्भपः 

दाथः । तदभावेऽपि “देवताश्चैव यक्ञमारभन्ते' इति ज्योतिष्टो- 

मेभ \ आरम्भराब्दप्रयोगात् किन्तु ददं मया कतेव्यमिति 

सङ्टपापरपर्यायोऽभ्यवसायविदोषः । तदुर्थान्वारम्भ्णायाऽन्वा- 

धानरहितायामपि विदत सत्वात् कतेव्येव । प्रकृतो चाधा- 

नोसरं सवेयाव्ीविकप्रयोगाणां सदेव सङ्कल्पकरणात् सक 
देवान्वारम्भणीयति । तन्न-तन्ततकाखावषस्थिततत्तञजीवनास्यानि- 

मित्तवरेन तत्तन्नेमित्तिकसवयावल्ीविकप्रयोगाणां तत्तत्कार 

पवोपस्थितत्वेनाध्यवसायापत्तो सवैसाधारणाभ्यवसाये प्रमा 
णाभावात् । तत्र यथेवैकस्मिन् पुत्रे जाते वेभ्वानरीं निरुप्य 

पुतरान्तरजन्मनि पुनर्निवांपेनाध्यवसायेक्य तद्धि दाप्यध्यवसा- 
यभेदात् सङृत्करणानापत्तिः | 
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तस्मादेवं माष्यकारादिभिरस्सिद्धा्ततम्-नाध्यवसायवा- 

चयारम्भराब्दः तच्राप्यप्रवृत्तप्वर्तनविषयत्वेनेवारम्भरब्दश्रयोगात् 

अतोऽप्रवृत्तप्रवतेनमेवारम्भः तद्धिषयत्वात्तु पदार्थष्वारम्भरब्दप्र- 

योगः अतस्तद् थाऽन्वारम्भणीया, साऽपि न साक्षात् अपि तु 

रानचा कतैरूपात्तत्वात् जज्जभ्यमानवत् कतारं आरम्भयोभ्यं 

करोतीति तद्रा आरम्भाय । यद्यपि च दशेपूणैमासाविति 
द्वितीयाया बिषयत्वाथंकत्वात् दशेपूणेमासविषयकाप्रवृत्तप्रवर्त- 

नविषयत्वस्य च ददौपूणमासाख्यप्रधानस्येव सम्भवात् ततः 

पूवै प्रयोगमध्य णएवान्वारम्भणीयाभ्नुष्ेयेव्य्थो ‹दरौपूणमा- 

सावारप्स्यमाण ` इत्यस्य प्राप्नोति । तथाभ्प्युक्ताथैस्य पाठादेव 

प्रासैः पदद्यवेयथ्यंप्रसङ्न द्वितीया उदेदयत्वपरा । तेनाङ्विष- 
यप्रवरत्तेरपि प्रधानैदेदयकत्वाविघातात् ददोपूणैमासोदेद्यकाप- 

वृत्त प्रवतनविषयत्वं तस्प्रथमप्रयोगीयाद्यपद्ाथ पवेति तदङ्गमा- 
रम्भणीया । तथा हि उक्तविध्प्रवतेनविषयत्वं दद्दौपूणेमासो- 

देदयकप्रटात्तिप्वसासमानकाखीनतदुदेद्यकपवृततिविषयत्वं, तच न 

दशपूर्णमासीयप्रथमप्रयोगा्यपदाथभिन्ने सम्भवति । तदितर- 
स्य सवस्य तदुदेश्यकस्य तादशध्वंससमानकारीनत्वात् । अतश्च 
दशैपूणमासपदे अपूवैखाधनत्वङक्षणायां तत्पदाथरहितायां तार- 

राप्रथमप्रयोगीयाद्यपद्ाथाँन्तरवलयां विक्कतावूहित्यैवान्वारम्मणी- 

या। टुटृश्चलया च तादरप्रथमपद्ाथप्राग्भावविधानात् प्रयोग- 
बहिभावस्िंद्धिः। दवितीयादप्रयोगे च उक्तविधध्मोीवच्िदिन्नप- 

दाथांमावाद्करणम् । 

अत्न हि दशेपूणमासयोः न तत्तद्वयक्तित्वेन ग्रवस्ति 
प्त्युदेर्यता यन तद्धयाक्तेत्वावाच्छन्नोदेश्यकग्रव॒ात्तेध्वंसासमान- 

काटीनतद्धचक्च्युदेदयकप्रब्रुस्िविषयत्वात् द्वितीयप्रयोगीया्यप- 
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दाथांहत्ेनापि सा स्यात् । द्दौपृणैमासाविति श्रवणात्तु दश- 

पृणमासत्यमेवोदेदयतावच्छेद्क, आवद्यकी चोभयत्रापि यच्र- 

्तिनिरूपितोदेदयतावच्छेदक्िवक्षा इतरथा सामान्यतो " विहि- 

तक्रिया भे जायताम् इत्याकारकोदेश्यताया गङ्गास्नानपचू- 
४५ १७ 

तावपि दशेपूणेमासोदेद्यकप्रवृत्तित्वात् तज्नाप्यारम्भणीयापत्तेः । 
अतो दरैषूणेमासत्वावच्छिन्नोदेदयताकषप्रवृत्तिध्वसासमानका- 

खीनतद वच्छिन्नोदेदय ताकपब्रत्तिविषयत्वेनैव प्रथमपदार्थस्यो- 

देश्यता, अत्र सामान्याकारकच्छायां गङ्गास्नानानुष्टनेोत्तरमाय- 

दरोपूणेमसप्रयोगसऽप्यन्वारम्भणीया न स्यादतः प्रथमावच्छ- 

द काघवक्षाः। दशेपृणैमासाकरणेऽप्युक्त विधेच्छया गङ्गाख्रानकरणे 
तद्।पत् द्वितीया चच्छेद्कविवक्ा । 

वस्तुतस्तु :दशेपूणैमासौ मे जयेतां ' इल्याकारकेच्छ्या 
गङ्गस् नकरणेऽपि तद्ापत्तिवारणार्थ यस्मिन् पदार्थे सङ्कल्पा 
रिरूपे कते दरोपूषीमासावारब्धाविति व्यवहारस्तत्पदाथैप्र्र- 
त्ेरेवोदे्यतावच्छदककोरिग्रवशास्यावश्यकत्वे तत॒ पएवोक्तस्थ- 
टेभ वारणसिद्धस्तत्तद्वच.क्तत्वादेरुदेश्य तावच्छेद कत्ववारणा्थ- 
मेवाच चछेद्कविवक्षा । अद एव॒ तत्पदाथस्योक्तरूपेणेवारम्भ- 
त्वा द्िर्तयादिप्रयोगेऽन्वारम्भगीया । 

नन्वव ' साङ्गेन ज्योतिष्टोमेन यक्ष्ये ' इवयवविधसङ्कटपचि- 
षय ऊधवर दद1क्षणीयत्वावच्छिकनोदेश्यकग्रवृत्तित्वे ततः पूर्वम- 
न्वे.रम्भ भयःपत्तिः। यादि तुदेदयतायास्तज् “साङ्ञो व्योति. 
षटोमो जायताम् ' इल्येवमाकारिकेच्छाविषय विशटवरत्तित्वेन विशि - 
एध्रम.वच्छिन्नत्वान्नोक्तप्रब्ुत्तित्वामित्याशङ्कचत ततो ‹ दीक्चणीयया 
यश्ये ' इ्येवविधावान्तरसङ्कटपात्पूचैमन्वारम्मणीयाकरणापत्तिः 
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तस्य निरुक्त प्रवृत्तिविषयत्वात् । यवान्तरसङ्कटपाविषयप्रवृत्तेः 

ˆ दीक्षणीया मे जायताम् ' इत्येवमाकारिकेच्छाजन्यत्वेन दीक्षणीया- 

त्वावच्छन्नोदे इ्यकत्वात् ! एव॒ राजस्ूयगतेष्िपश्चुबन्धरादिष्वप्य- 

न्वारम्मणीयापरत्तिरिति चेन्न- 

दीक्षणीया जायताम् ' इद्याकारिकेच्छायुत्पत्तावपि ` साङ्गो- 
ज्योतिष्टोमो जायताम् ̀  इल्याकारकसाङ्त्वराज सू यत्वप्रकारक्च्छात 

एव ` दीक्षणीयया यक्ष्ये इव्यवविधसङ्स्पचषयकप्रचुत्तेस्सम्भ- 

वेन तादशसङ्कल्परूपाभ्यवसायस्य दीक्षणीयात्वावच्छिनोदेश्यता- 

कप्रबत्तिविषयत्वाभावेन द्वाररोपदेव दीक्षणीयादौ राजसूयगते- 

शिपद्युबन्धादौ च अन्वारम्भणीयाभावस्य दृरामे वक्ष्यमाणत्वात् । 
प्व (सोमो मे जायताम् ' इव्याद्याकार्किच्छत प्व सोमाद्यस- 

म्मवे वेभ्वानरेष्टयादौ अवृत्तिसम्भवात् ° वेभ्वानरेष्या यश्ये' 
इति सङ्कट्पस्यापि वेश्वानरेष्ित्वावच््छिन्नोदेद्यताकग्रवृत्तिविष- 
यत्वाभावेन द्वारखोपादेव न तत्राप्यन्वारम्भणीयेात द्रष्टव्यम् । 

द्शेपूणेमासत्वं तु ° साङ्गो ददौपूणमासौ जायेताम् ̀  इत्याकारिके- 
च्छायां प्रकारत्वात् मवत्युददयतावच्छेद्ककोटिप्रवेषटमिति वि- 

दषः । अतरस्सद्धमन्वारम्भणीयाया उक्त विधारम्भाङ्त्वात् विक 

ताबृह्यो द्वितीयादिप्रयोगे चानङ्गत्वमिति । 

यत्तु मूले प्रथमप्रयोगारम्मे क्रियमाणाऽऽरम्मणीीया सवेप्र- 
योगाणामुपकरोति । न चारप्स्यमान इति अद्यतसकार्वाचिदु- 
टूप्रलययपयोगात्प्रधानदिनकतेव्यत्वावगतेः कथं सवैप्रयोगोपकार- 
कत्वमिति वाच्यं, अद्यतनानद्तनसाधारणमविष्यत्कालमात्रवाचि- 
टृरः अद्यतनमात्रकाटवाचित्वाभावात् । इतरथा मविष्यल्यनद्य- 
तने द्र इत्यत्र भविष्यतीति द्ट््रलयप्रयोगायुपपत्तेः । अतः 
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रथमपरयोगास्म्भे तेव सर्वेषामुपकारिकेव्युक्तम् ! तदन्वारम्भ- 
णीयाज्ञस्यस्योपकारस्य यावज्ञीवस विकृतिष्वपि प्रसङ्धादुप- 

कारकत्वापत्तेरसच्वे दितीयाद्प्योगेभ्प्युपकारकत्वानापत्तरुपे- 

क्षितम् ॥ १९१॥ 

(१२)-अर्थामिधानसंयोगान्मन्त्रषु शेषभा- 
वस्स्यात्तत्राचोदितमप्राप्नं चोदिताभिधा- 
नात् ॥ ३६ ॥ ततश्चावचनं तेषामितरा- 

धै॑ प्रयुज्यते ॥ ३७ ॥ 
एवे तावदुपोद्धातमुखेनोहविषयश्चन्तितः। इदानीं साक्षा 

देव॒ तददिषयश्चिन्लयते । तज ˆ फङ्देवतयोश्च ' इत्य शाक्या 

अपृ्ंसाधर्नाभूतदेवताेपकाशकमन्जपद्ानां विरतौ तत्स्थाना- 
पनश्नदेवताद्यन्तरे शक्या तत्प्रकाशना्थ पद्न्तरोह इत्युक्तम्। 

ततश्च यत् मन्त्रपदानां न हाक्ल्या अपूवसाधनीभूतदेवतादे- 
प्रकाशकत्वं अपि तु लक्षणया तस्पकाशकत्वं राक्याथेस्यैव 
चाऽदष्ाथमन्यस्तुलय्थं वोपादानं तजासमवेताथत्वात् चिङृते- 

ष्वपि श्रुतपदैरेव तस्प्रयोजनोपपत्तनोंहः । समवेतार्थत्वं चार 
षराद्वारकसंबन्धेन स्वशाक्याथेस्यपूवेसाधनीभूतसम्बल्धित्वम् । 
अस्ति चेद् “देवस्य त्वा ' इ्यादिमन्ञे अथचिनिवौपपदयोस्तादश- 

यागगतद्रव्यसम्बन्धित्वात् । जपस्तोजराख्ादिमन्पदानां च 

स्वश्शक्याथस्यादण्द्यासा तादृशयागसम्बन्धित्वेऽपि न समवेता- 
येत्वन्। एवं देवादिपद्ानामापि न समवेतार्थत्वम् । न रहि 
देवसविश्रश्चिपूषशब्दानां प्रकृतयागीयदेवताप्रतिपादकत्वं सम. 
वति, उत्पात्तिरिष्टदेवतावरोधेन मान्जवर्णिकदेवताकल्पनानुप- 
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पत्तेः । न चोपांश्युयाज्ञे तत्कव्पनं, तथात्वे गम्यमाननिवीपैक- 
वाक्यतामङ्गापत्तेः । न च ‹त्वा जुष्रं निवेपामि' इव्येतत्पदायुष- 
देण “देवस्य सावतुः प्रसवे त्वा जष्टं निर्वपामि, अभ्विनोर्बा- 

हुभ्यां त्वा जुष्टं निवेपाभे, प्रष्णो हस्ताभ्यां रवा जुष्टं निर्व॑- 
पामि, अग्नय त्वा जुष्टं विचेपामिः इत्येव मन््रभेदाङाकारेण 

निवैपामिपदैकवाक्यतोपपत्तेः चतुर्थस्य अआश्चिये उपयेगेऽपि 
आद्यानां याणां मस्बाणां उपांद्युयाजे देवताकल्पकत्वोपपात्त- 

रिति वाच्य, अनुषङ्गेण वाक्यमेद्ाङ्गीकारस्यैव दोषत्वात् । षष्ठच- 
न्तपदानां प्रसववाहुहस्तपदैरन्वितानां देवताप्रतिपाद्कत्वे प्रमा- 

णामावाच् | 

अत पैतत्कदप्यदेवतानामन्य्च निवेशासम्भवेऽपि या- 
गान्तरकद्पकत्वापेति शङ्भाऽ्पि प्रयुक्ताः तथात्वे तद्यागान्तर- 

स्याञ्चेयाद्यङ्गतापत्तेविंङृतावूहाग्रसक्तञ्च । पतेन या मूले 
सविजादिपदानामश्न्ादिपसर्त्वं खक्षणया अङ्गीकृत्य समवेता- 

थत्वराङ्खा छता, सा येन शक्यसम्बन्धेनाञ्मचादि परत्वं तेनैव 

राक्यसम्बन्धेन वेकृतदेवतापरत्वस्याप्युपपत्तावूहा्रसक्ते रुपेक्षिता। 
अत पव समवेताथंत्वटक्षणे रक्याथस्येति विरेषणम् । अस्तु 

वा हाक्यपद् च्रत्तिप्रतिपाद्यपरं, तथाऽपि समवेताथलेऽप्युक्त- 
युक्तया ऊहरूपफखाप्रसक्तेरोवेयं राङ्कोपेक्षिता । तस्मात् कथमपि 
समवे ताथैपकादाकस्वाभावात् देवस्य त्वाददिपद्ानां यदशक्योऽथ- 

स्तद्धिराष्टनैर्वापप्रकाश्नमेव देवस्यत्वादिसकर्मन््रप्रयोजनम् । 

त्न येषां पदाथानां दष्टप्रयोजनसम्भवस्तत्प्रकारानस्य दृष्टमेव 

प्रयोजनं, येषां त॒ तदसम्भवस्तत्प्रकारानस्यादष्टमेव प्रयोजने 

करप्यम् । अत एव तादृश्पद्ाथानां निवौपोपरि वैरिष्टचम- 
क क क 

प्याहार्यसम्बन्धेनेवेति ध्येयम् । 
ए, ४००.- 11, 10 
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तदिह निवापस्य तावद् टमेव पृथक्करणं प्रयोजनम् । अग्मयें 

त्वापदारथस्य च तदुपयोगतया स्वातन्रयेण च स्स्रातिदाद्येम् । 
जुष्टपदस्य तु वक्ष्यते तदन्येषां तु अरष्ाथत्वमिति। 

केचित्तु दैवस्य त्वादिपदैरनिर्वापस्तुतिरेश्चणयः प्रतिपादयते। 

सा चानुष्ठानकाटेऽपि निर्वापं प्ररोचयितुमिति रष्व । तथा 
वाऽस्तु सवेथा देवस्य त्वापद्ान्यसमवेताथोनि नोहितम्यानि । 

यत्तु माष्यकारेण गौण्या अभ्विरब्द् आधाने अश्वद्ान- 

करणाद्म्पतिपरः 1 परूषशब्दश्च पोषकत्वात् यजमानपरः ! अध्व- 

युंवाह्ह स्तयोश्च तदीयत्वं परिक्रीतत्वात्। देवः सविताऽपि रक्ष 

णया यजमानः तस्य प्रसवे अनुज्ञायां इत्यथाीङ्खीकारेण निवो- 

पविशेषणत्वमुपपादितं, तत् वेदे आरोपकपुरुषाभावादन्यजा्थं- 

वादादौ आहायौसेपस्येवेहाप्यारोपामावमसिप्रेय । यदा तु 
अध्वर्योस्स्वात्मनिष्टेनाहायांरोपेण वैद्ये सम्पाद्य स्वकर्तकं 
निवापं प्रकाशयितुं टोकिकवाक्यप्रयोगवत् वैदिकवाक्यपरयो- 
गेऽपि वाधकामाव इत्याखोच्यते, तद्रा अप्रयुक्तरश्षणायां परमा- 
णामावात् अध्वयुब्रह्मयजमानान्यतमन्रहणे नियामकाभावाञ्च 
पूवोंक्त पक्चाश्रयणमेवे युक्तम् । 

किञ्चैवं सरे देवसवित्रभ्विपूषराब्देषु बहुवचनोहः प्रस. 
ञ्येत। न च यक्ञपतिदद्धिवद्न परार्थत्वमिति भाष्यकारस- 

माधा युक्तं, आश्विपूषपद् तथा सम्भवेऽपि यजमानानुज्ञायाः 

परकीय द्रम्यविषयेऽप्यव्टीकादि परिहाराथेत्वेन र्थत्वात् "उदी- 
चीनामस्य पदो निधत्तात् * इत्यादाविव देवसवितृषदयोरूदस्या- 
निवायेत्वात्। 
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न चैवं भवन्मतेऽपि देवस्य सवितुख्दयरूपे परसवे श्त्य- 
थौङ्गीकारेण तस्य समवेताथेत्वात् ‹ महारभरे हवीषि निवेपेत् ̀  

इत्यादे विदत अप्रसवे दव्यूहापत्तिः । अमावास्यायां च 
प्रागुद या्निवपे टोपापत्तिरितिव।च्यं, प्रसवे जाते जनिष्यमा- 

णेवा इत्यथोङ्गाकारेण बाधकाभावात् । सूर्योदयकारीनत्वम्रका- 

शनस्य दष्टाथेत्वाभावाच्च । अतो न दैवस्य त्वादिपदषूह दाति 

सिद्धम् ॥ १२॥ 

(१३)-गृणराब्डस्तथेति चेत् ॥३८॥ न 
समवायात् ॥ ३९॥ 

तास्मिन्नेवे मन्ञे ˆअग्रये जुष्टे निवेपामि ` इव्य्ाश्निशलब्द- 

स्समवेतार्था न वेति चिन्तायां यद्यप्यश्चियांगे समवेतस्तथाऽपि 

सम्प्रदानत्वेन श्रुतस्य तस्य निवौपे यागाद्यतिरिक्ते अनन्व 

यात्तादथयेचतुथींमङ़ीकूलय जष्टपदाथै अन्वयो वाच्यः तत्र 

'जुषी प्रीतिसेवनयोः" इति स्म्रत्या ल्रशब्दस्य सेवनाथंकत्वप्रतीते- 

रञभ्निना सेवितमिलयथांवगमात् निवोपावस्थायां चाञ्चिना सेव- 
नाभावात् भूतकाटवाचक्तपत्ययानु पपत्तेः ‹ अग्रये जुष्ट ' इत्यस्या 

समचेतार्थकत्वं अतश्चाभचिसेवितकमैकत्वस्य निवौपस्तुल्यथेमुपा- 
दानात् सौ्ादावपि तदुपपत्तेरनृह इति प्राप्ते 

यद्यपीयं तादथर्यचतथीं यद्यपि ` च जुष्टपदेनैवान्वयः 
तथाभ्प्यग्रये जुष्टं अभचिना सवितं यथा मवति तथा निवेषपा- 

मि इत्यथोङ्गीकारेण जुष्टशब्दस्य क्रिंया्चेदोषणत्वमङ्गीकृत्य नि- 

वापफटप्रकारानेनेतरदेवलयहविविंवेकसम्पस्य्थतया निवौपे देव- 
तासंयोगस्य समवेताथेत्वम् । इतय्था हि कस्यै देवतायै 

निरुक्षमिति निणेयानापत्तेः। 
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वस्तुतस्तु तादर््यचतुर्थ्यपीयं प्रघानान्वयस्याभ्यर्हितत्वात् 
क्रियान्वपिन्येव । अश्नचर्थत्वं च निवोपस्य विध्युरोधात् तदु- 

देद्यकत्यागसाधनीभूतद्रव्यसंस्कारकव्वसम्बन्धेनति न देवताथ- 
त्वापन्तिः। जुष्टपदं तु पूववदेव क्रियाविशेषणं मवेष्यद्थों 

वा क्तप्रल्ययो टाक्षणिकः। अग्नेस्तु तेन पाष्टक एवान्वयः । 

देवता सम्बन्धकीतेनप्रयोजन तु निवौपे पूववदेवति समवेता 

थत्वम्। 

अस्तु वेय सम्प्रदानचतुथ्यपि देवतात्वरूपसम्पदान- 

स्वैकदेशपरा तथाऽपि देवताया ग्रहण इव निबौपेऽप्यन्वयो 
नस्क प्रयोजनाथै न वचेरुष्यते । जष्टपदं पूववत् । सवेथा 

अभ्िपदे समवेताथ्वादृहः ॥ 

एवे वा-द्दैपूणेमासयेः ‹ धान्यमसि धिति देवान् ' इति 

मन्मश्श्रुतः । स च (धान्यमसीति दृषदि तण्डुलानधिवपति 
दति वचनेन तण्डुखाधिवापे विनियुक्तः तत्र ध्रान्यशब्दः स- 

त॒षद्रव्यवचनः तण्डुलावस्थायां प्रयुज्यमानो धान्यत्वारोपेण 

स्तुल्यथेः सवि्नादि पदबदेवासमवेताथं इति मांसेऽपि तदा- 
रोपेण प्रयोक्तव्य इति प्रसि 

! शालयो भुज्यन्ते * इति कायं प्रकृतिवाचकपद् प्रयोगात् 

प्रयुक्त टक्षणपपत्तेः असिपदाक्िक्ततण्डुकरूपकतैसामानाधिकर- 
ण्याश्च ठक्षणया धान्यराब्दस्तण्डुरपरस्सन् समवेताथेक पव । 
नन्वेवे समवेताथेकत्वेऽपि मांसेऽपि टक्चण्येव धान्यक्चाब्दप्रयो 

गोपपत्तरनोदप्रसक्तिः । धान्यपदस्येव पकृतौ तण्डुटस्मारक- 
स्वात् वरतो मांसस्मारकस्य पोक्षणादिवत् कथंचिदूदटक्ष- 
णकरान्तत्वेऽपि वा धान्यपद्वाधेन मांसपद्प्र्चेपरूपसिद्धान्ता- 
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नापत्तिः यथैव दहि प्रकृतावश्चिपदेन शक्तचापपू्वराधनीभुतां 

देवतां प्रकारयेदिति लिङ्क स्पितश्चुल्या मन्जविनियोगात् षिक- 

तावथ्चिदेवल्यायां शक्ल्या अभ्रिपदेनैवोक्तदेवताप्रकाहानोपपत्तेन 
पदान्तर प्रक्षेपः । सल्यां गतौ प।ङृतचत्तितद्धत्पदयोबौपरे भरमा- 
णाभावात्! अपि त्वन्यदेवल्यायामेव सः। तत्र रक्टा आभ 

पदेन तत्प्रकादानानु पपत्तेः प्रकतौ ब्रात्तिविवक्षासत्वात् विकृतौ 
च चत्तेव्यःपारत्वेन तन्मुखेनेवाभ्रेपद रूपपदाथप्रा्तनं लक्षणया 
विनाऽथेपदेन तत्प्रकार्ानम् । अतस्तत्र प्राकृतशक्तिनिवीदाथै 

सूथा दिपदान्तरप्रक्षेप एव चारणम् । न त्वञ्चिदेव्यायां विकृतौ । 
तथैव धान्यपदेन लक्षणया प्रदेयप्रकृतिभूतं प्रकाशयेदिति गोण- 
सामथ्यंकाच्पितश्रुत्या मन््विनियोगाद्धिकृतावपि मांसे उपका- 

रपृष्ठभावेन वृत्तस्तत्पृष्टठभाषेन च धान्यपदस्यातिदेश्ात् तदबा- 

धाय धान्यपदेनैव मांसप्रकारानोपपत्तेनै पदान्तरपक्षेप इति 

चेत् स्य॒ प्रकृतप्रकाङशनरूपोपकारपृष्टमावेन प्राकृतवृत्तिरूप- 

व्यापारातिदेश्चः तत्पृष्मावेन चास्मचादिपदरूपपद्ार्थातिदेशः। 

इतरथा वृत्यनतिदेरे प्रकारानष्रषमावेनातिदिष्स्य पदस्य 

विरतो लक्षणयाऽपि प्रकाशकत्वोपपत्तेः पद्ान्तरप्क्षेपानापसि- 

प्रसङ्गात् । तथाऽपि प्राषरृतपरदनिषएटपाकतच्रत्तिरेव विङृतावति- 

दिश्यते न तु वृत्तिमात्रं थमाणाभावात्। 
अत एव सौर्यँ प्राृतपदस्येवं प्राङृतद्ृत्तेरपि बवाध्रसच्वेऽ- 

पि सूयभ्रकारानकायौनुरो धेनैव मन्बपद्ान्तसनुरोधात् सूयैपदप- 

क्षेपः । अतश्च धान्यप्रङृतित्वरूपश्क्यसम्बन्धरूपायाः प्राकृत- 

लक्षणाचृत्तेः मांसे वाध सम्बन्धान्तररूपरक्षणावृत्तिकस्पने 
प्रमाणामावाद्धान्यपद्स्य वाधावद्यंमावे मांसप्रकादानरूपका- 

योचुरोधेने मन््रपद्ान्तरायुरोधादेव मांसपदपक्षेपः। 
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अत प्व न परकृतिवाचकस्गपदप्रक्षपोऽपि, राक्तपदप्रक्च- 

पसम्मवे अप्राङतरक्चषणया पद्न्तरपरक्षेपस्थान्याय्यत्वात् । अत- 

दराक्यानामयने ‹ तरसमयास्सवनी काः पुरोडाशा भवन्ति ' इत्यश्च 

मांसे अधिवापे क्रियमाणे (मांसमसि ' इत्युदितन्यम् । 

ददं च छ्रत्वा चिन्तया। तृतीये सवनीयोदरोन दवि- 

नैव तरसविधानस्य स्थापितत्वात्। सत्यपि वा प्रदेयप्रर- 
तित्वे अथलोपेन तञ्राधिवापस्य चराविव बाधितत्वाञ्च। 

विस्तरेण चतश्यःयसुध्राकारमतनियसपूधकमुपपादितं द्वितीये 

"श्वमैमात्रे तु कमे स्यात् इत्यत्र कौस्तुमे॥ २३॥ 

(१४ )-चोदिते तु पराधत्वादहिधेवदविका- 
रस्स्यात् ॥ १० ॥ विकारस्तत्प्रधाने 

स्यात् ॥ ९१ ॥ 

ददौपूणेमासयोः इडानिगदे श्रुतम् । पदरैव्या अध्वर्यव 
उपहूता उपहूता म्बुष्या य इमे यज्ञमवान्ये यज्ञपति 

वर्धांटपहते यावा थवी इत्यादि । तत्र से यज्ञपति. 

शाब्दो बहुवचनःस्तनोहेतध्यो न वेते चिन्तार्या-- 

न॒ तावदसम्वेताथेकत्वाद नू हः यज्ञपतेस्तद्द्धेश्च मचुप्य- 
रूपाध्वरुपद वाच्यकस्विक्ठदोायाः कमणि समवेतत्वात् । न 
चास्येडोपाहानवाचकपे कवावयतथा तद् थेत्वावगमात् यज्ञपति. 
पृाद्धिपरकारःनाथेत्वासाषेन सत्याप समवेताथैत्वे पराधत्वादनूहः 

यिद्धेन मन्बगतव.क्यर्य स्योनं ते' इतिवत् बाधेन यज्ञपति- 

चृद्धचर्त्वोपपत्तेः । न च 'स यो हैवं विद्धान् इडया 
चरति ` इति विधाय ˆ अथ प्रतिपद्यते इगोपहूतोपहूतेनोपो अस्मां 
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इव्टाहय ताप्य पहूतेव्याह ` इति बाद्धणवाक्येन प्रतीकन्रहणेन 

करत्छ्रस्य निगदस्येडोपाहाने दनियो गात् तत्सहङृतेन मन्रग- 

तवाक्येन मन्रलिङ्गस्येव वाध इत्ति वाच्यं, ब्राह्मणवाक्येन 
यावदुपात्तस्यैव विनियोगपपत्तौ परतीक्व्रहणे प्रमाणाभावात्) 
अस्तु वा विनियोगान्तरकल्पनागौरवभिया प्रल्यक्चवाक्येनैव 
परतीकग्रहणेन समस्तविनियोगकटपनम् । अत णवं 'स्योनंतेः 

इत्यादो प्रत्यक्चाेनियोजकवाक्यामावाद पेक्चितविनियोगद्धयकस्प- 
नेऽपि न क्षतिः। 

किच “ये यज्ञपति वध्वौन् ̀  इत्यादौ यच्छष्द्वखादेव यज्ञप- 
तिबरद्धिकनेणां मवुष्यरूपक्रत्विजामुपाह्ानकमेत्वं प्रतीयते । अतो 
यच्छब्द सामथ्योत्मकलिङ्गादे वारयडगपाहानरोषतः । अत एव स्यो- 

ने ते" इत्यत्रापि यदि पूवे यच्छष्दस्स्या् तदा स्यादेव तते 
कवाक्यता न त्वेतदस्तीलयतो मन्रभेदोःङ्गीङृतः। प्रृते तु 

यच्छब्द सद्धावादि डोपाह्ानरषतेव । तथाऽपि प्रथनदोषभूतस्या- 
पि (उरु ते यज्ञपतिः प्रथताम् इति मन्बस्याञुषङ्किकयज्ञपति- 

प्रोत्साहनाथेत्ववदस्य।पि तथा्वोपपन्तेः । स्र तद्देवोदहोप- 

पत्तिः । न हि प्रोत्साहनार्थषु ' आयुदो अश्चेऽस्यायुं 
धरहि ̀  इत्यादिषु सत्रे नोहः आचरत्तिवौ । अतश्च यद्यपि नेदं 

प्रथनफटं, तथाऽपि आचुषङ्किकपरोत्साहनमाञ्णादवदिदापीडे- 

पाहानरोषभूतस्याप्यस्य मन्त्रस्यायुषङ्गिकयज्ञ पतिप्रोत्साहनाथेत्वा- 
दूहोपपात्तिरविकषेव । 

वस्तुतस्तु प्रहरणाङ्गभूतस्यापि परस्तरप्रतिपादकपदेकवा- 
कयतापन्नस्यापि ‹ आयु यशस्ते ' इत्यादेः प्रहरणफटप्रतिपाद्क- 

त्वात् यथा सत्रे ऊह दति प्रव्युदाहरणसूते वक्ष्यते तथेदहा- 

पीडोपाह्वानाङ्गस्यापीडो पाहानपदै कवाक्यतापच्नस्यष्यस्येडोपाहा-- 
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नफटगप्रतिपाद्कत्वाचक्त एव सत्रे ऊहः 1 न हि तृतीयानि- 

दिष्ट एव मान्त्रवणिकं फटं नान्यत्राति नियमे प्रमाणमस्ति 

स्थानादिषिनियुक्तस्यापि मन्त्रस्य देवताकटपकत्ववत् फरक 

स्पकत्वेऽपि बाधकाभावात् । 

न॒ चापेश्चितकस्पकत्वेऽप य्रेडोपाहानादेरि्डिसंस्कायथै- 

त्वेन कताथता तत्र चिना तृतीयां न पफरुकर्पकत्वमितिवा- 

च्य, तृतीयास्थरेऽपि प्रहरणप्रतिपायप्रस्तरप्रतिपादकतया सूक्त- 

वाकप्रातिपदिकवबलेन मान्वर्णिकदेवतामा्रकट्पनेन वा तृती- 

यावगतकरणत्वानि्वाहोपपत्तौ “इदं द्यावा इति पदानामिवायु- 
राददिपद्ानामपि स्तावकत्वेनोपपत्तेः फरकल्पकत्वे प्रमाणाभा- 

वात् । "ममाग्ने वचैः इति पूवम परिगृह्णाति ' इति इातेकरण- 
विनियुक्त स्थरे फरुकल्पकत्ववदिडोपाह्वानेऽपि इतिकरणविनि- 
युक्तत्वात् फटकस्पकस्वोपपत्तेश्च । 

न॒ चेवमप्येवमादिस्थे सयत्रैव यज्ञपतेरुटेद्यत्वात् तद्धि 

शैषणस्यकत्वददिधस्तुतोऽविवक्चितत्वेन प्रकाडानानहैत्वात् स्वय- 
जञ पतीनां च ' ग्रहे सम्मा" इतिवत् प्रातिपदिकेनेव भरवीत्यु- 

पपत्तेः प्रकृतौ साधुत्वाथस्येकवचनस्य कथं विकरृतान्रुह इति 
वाच्यं, प्रङताबविहितस्याप्यधिकायकत्वस्योपकारकत्वमाच्रेण ता- 

वत्सद्धावात् तावतेवेकवचनेन पएकत्वप्रकाशनोपपत्तौ साधुत्वा- 
थकत्वकरपने प्रमाणाभावात् अश्च विरतौ तद्ध तवहुत्वप्रकाश- 
नाथं सिद्धचयेवोह दति प्रापे 

न तावत् यज्ञपातपृूद्धिरुपाहानफटं इडाभक्षणाङ्त्वेन कृता- 

थस्य स्वरतः फरानपेक्षत्वात्। एवं सत्यपि यदि तृतीयया 

इतिकरणेन वा क्रियां प्रति विनियोगस्स्यात् ततः क्रियाकर- 
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५ भ 9 णत्व मन्त्रस्य सकटस्य क्रियाप्रकारानद्वारेणेवेति भ्रथमतस्ता- 

वत् ्याप्रकाराकत्वमेव, तदसम्भवे तत्सम्बन्धिप्रस्तरादिप्र- 

कारकत्वं, तस्याप्यसम्भवे मन्जप्रकादयस्यानपेश्चतस्यापि क्रि 

यासम्बन्धकल्पनम् । इतरथा सकलस्य मन््स्य श्रुतकरणत्वानि- 

वाहात् । तत्र च विनिगमनाविरहात् यथेव सूक्तवाकश्रतिपा- 
दयमन्त्रदेवतायाः कल्पनं तथा आयुरादेरपि फलस्य । यत्न तु 

सवैथा असम्भवः तञ्च ' इदं द्यावा इत्यादौ गल्या स्तावक- 

त्वभिष्मेव । अनयेव च दिशा ˆ ममाग्ने ः इत्यादौ वचैःप्रभरती- 

नामपि फटत्वं बोध्यम् । तत्रापीतिकरणविगनिथुक्तत्वस्य कौस्तुभे 
स्थापितत्वात् । 

अत एव कौस्तुभोक्तरीलेव यत्न प्रथनमन््ादौ नेतिकर- 
णेन विनियोगः अपितु लिङ्गदेव सः, तत्र ‹ प्रथस्व ' इति भाग- 

स्य ॒प्रथनपरकारानस्वेन प्रयोजनवत्वखामे अवशिषटभागस्य प्रो- 

त्साहनस्तावकत्वादेनेव तदेकवाक्यत्वोपपन्तौ न प्रथनफटक- 

स्पकत्वम्, लिङ्खनैकदेेऽपि भरयोजनलामे सकरस्य प्रयोजनव- 
स्वोपपत्तारेति मीमांसकमयांद्ा । तत्रापि तु लिङ्गवशात् फल- 

करटपकत्वाङ्गीकारे नातीव काचिद्नुपप्तिः। परे तु यञ करि 

याजन्यत्वे फटस्य छिङ्गवराल्पतीयते यथा प्रथनमन््रादौ । ‹ मरकत 

तु प्रथमं तावन्नेतिकरणन क्रियां ग्रति विनियोगः “अथ प्रातिप- 

द्यते इत्याह ` इत्यादिना मन्बोच्ारणस्येवेडामक्चणाङ्त्वेन विध्य- 
स्वात् । अस्तु वा ब्रूजदेरास्वादाहरब्दस्योक्तवेयेषणधिरि- 

ष्टो पाह्वानप्रकारनस्थैवडाभक्चषणाङ्गत्वेन विधिः । सर्वथा नोपा- 

हानं नाम किञ्चिदास्ति करियाङ, यत्कं यज्ञपतिवृद्धिभवेत् । 

द्यावाप्रधिव्यादुपाह्वानप्रकाशनस्येवाक्तविधमनुष्यापाहानस्य घा द- 

छ्राथेत्वात् । 
ए. «0. ~--1, 11 
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वस्तुतस्तु-सव्यप्युपाह्वानस्य मक्षणाज्गत्वे न तत्फखत्वं यज्ञ 

पतिवृद्धरत्र मन्त्रे प्रतीयते, येन॒ मान््रवणिकफरुकस्पना श- 

दयेत । न दीडामक्चषणा्च यक्ञपतिदद्धिकतेमयुष्योपाहानमात्रेण 

यज्ञपतिवब्रद्धिजीयत इति शाब्द स्वारस्यात्प्रमाणान्तरमन्तरेण भरती- 

यते, ये यज्ञपतिवृद्धि कतै समथास्ते उपहूता इति हि तदथैः। 

न च यो यत्कतु समथः तदुपाह्यानि तज्ञायत इत्यत्र प्रमाण 

मस्ति अतोन तावदस्य फटप्रतिपाद्कत्वम् | अत एव न प्रोत्सा- 

हनाथेत्वमपि । ब्द्धिगतस्वनिष्ठत्वज्ञानमन्तरेण प्रोत्साहनानुप- 

पत्तेः। अतोऽ यन्ञपातिवरद्धे रुपाह्ानविशे षणत्वेनोपात्तायाः पराः 

थत्वाददण्ार्भप्रकाशनषिषयत्वनारणएाथेत्वाच । से प्रक़ताप्रकृत- 

साधारणेकयज्ञपतिपरकाश्ानमान्रेण च तद्दण्रोपप्रत्तरनूहः । 

यत्रापि यजमानः न स्वरूपेणोपयुस्यते परं तु गुणभूतः 
यथा ओं दुम्बरीसम्मानादेषु, तच्राप्या्नेयीन्यायात् । प्ररुत्रहणेऽ- 

प्येकस्यैव ग्रहणं न सवेषां, यजमानसंस्कारकत्वाभावात् । तत्र 
का कथा अदृ्राथेप्रकारानषिषयभूते यज्ञपताविति । अत एव 
यन्न यज्ञमानस्य मान्त्रव्णिकायुरादिफलभोक्तत्वेन प्राध्रान्ये यथा 

सक्तवाकादौ ` आशास्तेऽयं यजमानः ` इत्यादो, यत्र वा पोत्साह- 

नाथत्वेन यजमाननिष्ठश्द्धाजननात् तस्य प्रा्रान्यं यथा * आयुदां 
अन्ने, उरु ते यज्ञपतिः प्रथतम् ̀  इस्यादौ तश्नोभयापि सत्रे ऊहः। 
तदिदमुक्तं (वेकारस्तत्प्रधाने स्यात्' इति प्रत्युदाहरणसूेण ॥१४॥ 

(१५)-असं योगात्तदर्थषु तदिरिष्टं प्रतीये 
त॒ ॥९२॥ कमोभावादेवमिति चेत् ॥ 
न परार्थत्वात् ॥ ४४ ॥ 
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ज्योतिष्टोमे अस्ति सखुबरह्यण्यानिगदः ‹इन्द्र् आगच्छ हारिवि 

आगच्छ ' इत्यादि रिन्द्रप्रकार्कः । इन्द्रदेवद्यश्च यागाभ्यासो दश- 

भिश्चमस्सेस्सह शुक्रामन्थित्रहाभ्यां क्रियमाणस्सवनमुखीय- 
संज्ञकः । तन्माजङ्गमेव त॒ सब्रह्मण्यानिगदः लिङ्गात् 1 न त्वन्य 

देबव्याभ्यासाङ्गं ° वहीणां मेध ` इतिवत् । अश्चिष्टुद्यागे च (अभ्रे. 

या व्रा म्यीन्त ` इति वचनात्पराकृतग्रहीयदेवतावाधेनाभ्चिदेवता- 
[कप 

विधानात् सवनमुखीयेऽप्य्िर्दैवता । ततश्च तदङ्गभूता सुतर 
१ क क क 

ह्यण्या इन्द्रपदस्थाने अथिपदनिक्षेपेणोद्यत एव । 

न चेव न्यायादेवोहसिद्धौ “ आग्नेयी सुब्रह्मण्या ` इति वच- 
नवेयथ्यीपत्तिः। ग्रदतो सवनसुखीयवत् सवनीयदहविष्रामपी- 

नद्रदेवद्यत्वात् बेदिवर्दिन्ययिन सुब्रह्माण्यानिगदस्योमयाथेत्वप- 

सक्तौ विकृतावपि तदर्थं मेदेनाभदेन वाऽमुहितसुत्रह्मण्यानिगद - 

पाटप्रसक्तेः। * आग्नेय्येव सुब्रह्मण्या काया ̀  इति तत्फककत्वाङ्गीका- 
रेण वचनसाथेक्यात् । अत एवैतद्कचनरूपतात्प्यप्राहकायुसे- 
घेन प्रकृतावपि न सवनीयहविर्थत्वं, अपितु सवनमुखीयद्यु- 

ऋामन्थिप्रच'राथत्वमेव खुब्रह्मण्यानिगद स्येदयपि परं ध्येयम् । 

केचित्तु “ सवनमुखीये चमसेरेव होमः इन्द्रदेवताकः। 

न॒ तत्राञ्चिष्टुलयश्चिदे वताकत्वं ग्रहेष्वव तद्विधानात् । अतश्च 

न्यायेनाप्रात्त पव खब्रह्मण्योहः । उचनेन त्वाश्चदे वस्यग्रहयागा- 

भ्यासाङ्गतया आभ्चेयी सुबद्यण्या सवनमुखीयादाज्च्दयि विधी- 

यते ” इत्या: । तन्न-सवनस्ुखीयहोमस्यापि श्ुक्रामन्थिग्रहकरण- 

कत्वेन सकरख्याश्ञिकप्रसिद्धत्वात् । वचनेनाभ्रिदेवलयग्रहयागा- 

भ्यासे ओपदे शिकसखुब्रह्मण्याविधानेऽपि सवनमुखीये आतिदे- 

रिकैन्द्र खब्रह्मण्याबाधे प्रमाणाभावाच्च । सुब्रह्मण्यायास्तच्रौपदे- 



84 ूर्वमीमांसादशनं [अध्या. ९. पा. १. 

शिकत्वे ऊहानूहविचारस्यासङ्गतत्वापत्तेश्च । अतोऽस्मदुक्तप्रकार 
एव श्रेयान् । 

इदं तु चिन्त्यते--कि इन्द्रपद इव हारेवद्ादेपदेऽप्यूहो 

भवति उत नेति। तत्र देवतावेग्रहादिमस्व एव मन्नाथेवादेति- 
हासपुराणप्रामाण्यात् हरिवद्ादि युणानामपीन्द्रसमवेतत्वात् अ- 

चिष्टुव्यञ्चिगुणप्रकारानाथै रोहिताश्वादिपद् नमूद इति रपते-- 
देवताधिकरणन्यायेनैव मन्त्रादीनां तत्परत्वे प्रमाणामा- 

वात् हरिवदादिपदानामसमवेताथकत्वेनाहायो रोपेणेन्द्रस्तु तिवत् 

अश्चिस्तुतेरप्युपपत्तेनौहः। तदेतदेवताधिकरणस्य प्रयोजनमाञ- 
कथनाथम् । प्रयोजनमपि चदमुहस्छतयभाव कत्वाचिन्तया । 

यदा तु छन्दोगसूतरे अभ्चिष्ुति ` अद्म आगच्छ रोहिताश्व ब्ह- 

दधानो धरूमकषेतो जातवेदो विचषैणे ` इत्युहितस्थैव पाटस्समान्नातः 
तद्ाऽस्यास्स्सृतेन्यीयोपन्यासपूवैकत्वाभावेना्टकादिस्छरतिवत् श्रु- 
तिमूलकस्वावद्यभावात् तया चेतद््धिकरणन्यायस्यामासमीकर- 
णादूहितपाट एव युक्तः! तदा च मन्बान्तरस्थदेवताविशेष- 
णबिषयमिद्मधिकरणं द्रष्टव्यम् । अत एव यत्रैव न्यायोपम्या- 
सपूविका स््तिस्तत्नैव श्युतिमुरुत्वे न्यायोपन्यासवैयर्थ्यापत्तेः 
मीमासास्थसन्नचायवेरोधे आभासत्वं स्मरतेरित्युक्तं कल्पस्- 

धिकरणे । 

देवताधिकरणगताथेत्वादिनेव वा वणेकान्तरम्। साद्यस्क 

“ अिवत्सस्साण्डस्सोमक्यणः ` इति सोमक्रयसाध्रनतया विहिते 

चिवस्से अतिदेरप्रा्ि '* इयं गौस्तया ते कणामि तस्थै युतं 
तस्थै दधि तस्ये मस्तु तस्या आतञ्चन तस्ये नवनीतं तस्थै 
घृतं तस्या आमिक्षा तस्थे वाजिनम् ” इत्येकहायनीमन्मे खरीि- 
रो पुष्िङ्गोहस्त्वविवाद एव । दतादिपदेष्वापि “किं तस्य 
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शयुक्तं तस्य वं तस्य युद्धं तस्य जयः तस्य हुभारवः तस्य 

पटायनं तस्य रीरा तस्य भारोदहनम् ` इदेव ऊदितव्यो न 

वेति सन्देरे- 

° शतम् ` इत्यादौ ‹ छ्नि्धि' इत्यादिवत् अवदयाध्याहा्थ 

क्रियापद यद्यप्यस्ति इति नाध्याहतुं ₹राक्यते पएकदायन्यवस्था्ां 

दातादेरमावात्, तथाऽपि ‹ भाविष्यति इत्यभ्यादहतेव्यं ततश्च 

मविष्यत्तायास्समवेतत्वाद्धिकेानमनाथत्वेन च द्टा्थत्वात् 
जिवत्सेऽपि विकेच्नानतिहेत॒जिवत्सगुणप्रकाराना्थं कतव्य प- 

वोह इति प्रपत- 

भविष्यत्ताया अपि मरणवन्प्यात्वादिना नियतत्वाभावात् 
' सम्भ" श्येव पदं प्रकृतावभ्याहार्यं तच्च गोस्तावकं चिक्रेत्रान- 
मनाश्च बेलन्यदेतत्। उभयथाऽपि निवत्स अविकृतस्थैव प्रयो- 
गादनूहः । शाक्यते हि साण्डाद्या गौजंनिष्यते तस्या जायमान 
दतादि साण्डीयम् इति भ्यपदेशम् । तस्मात् सम्भावनाया 

विकृतावपि सम्भवादनूह एव ॥ १५ ॥ 

(१६)--लिङ्गविरोषनिदेशात्समानविधानेष्व- 
परापरा सारस्वती घखीत्वात् ॥ ४५ ॥ प- 
श्वभिधानादय तहि चोदनाभूते पुंविषयं 
पुनः पशुत्वम् ॥ ४६ ॥ विशेषो वा 
तदर्थनिरदशात् ॥ ४७ ॥ परत्वं चैकरा- 
व्यात् ॥ १८ ॥ यथोक्तं वा सतिधा- 

नात् ॥ १९९॥ 
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क 0, ज्योतिष्टोमे कतुपरावस्समान्चाताः। ^“ आग्चेयमजमभरष्टोमे 
आलमते, रेन्द्राग्ममुक्थ्ये द्वितीय, णेन्द्र बृष्णि षोडारिनि वृतोयं, 

सारस्वतीं मेषीमतिरभ्रे चतुर्थीम् ” इति । अन्न तत्तत्संस्थाकत्वे 

निमित्ते प्रकरणात् कतुपद्युसमास्याबखाच्च ज्योतष्टामाङ्गत्वेन 

पश्युयागा विधीयन्ते ! न तु तत्तत्संस्थोदेशोनैव । तेषां चाभ्न- 
षोमीयाद्धमातिदेशः न तु तन समानविधानत्वमित्युक्तं तृतीये । 
अभ्रीषोमीयाङ्ग चाचिगुेषः ‹भास्मा आश्र मरत इत्यादिः। 

स क्रतुपद्युष्वतिदेश्येन भराप्तोऽतिरात चतुणोमथै तन्त्रेण पठनीयः 
“परेभ्यो अभ्चि मरत ' इत्युहितव्यंः एथ मेष्यामपीलयविवादम् । 
यदा तु पश्चूनां समानविधानत्वे तद् मेष्यथत्वमस्यास्ति न वेति 

चिन्त्यते । 

त्र पुलिङ्गस्य मेष्यामसमथव्वेऽपि ' अस्मे ' इति धातिप- 
दिकाथेचतुथ्येथेयोः प्रधानभूतयोर्मेष्यां समवेतत्वात् पुिङ्गस्य 
च गुणभूतस्य पाराधिकरणण्यायेन निरदैशमा्राथेत्वात् सम- 
स्तस्य मन्ञस्य प्रकरणात् मेष्यथत्वमप्यविसरद्धम् ॥ 

न च पुलिङ्गस्य क्वाचिद्धिमक्ल्यथैत्वेऽपि क्वाचत्परातिप- 

दिकायर्थत्वस्यापि स्वात् कथं प्रातिपदिकार्थं प्रति लिङ्गस्य 

गुणत्वमिति वाच्यम् । अविभक्लयथेत्वेऽपि सङ्खयायामिवाञ्भ- 

चस्य सच्वसमाख्याया वा लिङ्गेऽपि गुणत्वनियामकत्वात्। 

न हि सङ्खयायामपि विभक्लयथेत्वं गुणत्वनियामकं विरुद्ध- 

त्वात् । अतो लिङ्गस्य यक्किञ्चिद थत्वेऽप्यजुभववबलेन प्रतिपदि- 

काथ प्राति कारकं प्रति च गुणत्वात् पाद्याधिकरणग्रवस्युप- 
पत्तेः मन्तस्य मेष्यमपि प्रवृत्तिः। न च पुलिङ्गस्य पुपद्ुषु 

परकृतेष्वथवस्वे तद्जुरोधेन ‹ बीहीणां मेध ” इत्यत्र गुणभूतवीहि- 

पद्ायुरोधेनेवेतरमन्त्रस्य सङ्खोचोपपत्तिः, ` पलीं सन्नद्य ` इद्यस्य 
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एकवचनानुरोधेनेकपललीकप्रयोगमात्रविषयत्वाकरपनवदस्यापि पु 
पदयुमा्रधिषयत्वाकल्पनात् । अत एव प्रकृतमन्तरेऽप्येकवचना- 

नुरोधेन न देक्षमाजाविषयत्वं गुणायुरोधेन प्रधानसङ्कोचस्यान्या- 

य्यत्वात्। इतरथा मेष्यविषयत्ववत् सवेपुंपश्चुषिषयत्वस्याप्य- 

नापत्तेः ! अत एवंविधेषु सर्वेषु वचनस्य ङ्गस्य वा साधु- 
त्वमाज्ाथं प्रयोगः । 

न च “ जादयास्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् ' इति 

स्मर्या जातमाच्राभिधाने विवक्षिते तस्या एकत्वेऽपि बहुव- 

चने विकल्पेन मवति इयर्थकया बहुष्वप्यर्थषु जात्यभिप्राये- 

णैकवचनस्यानुशसितत्वादेकवचनप्रयेोगसम्भवेऽपि लिङ्गस्य कथं 

विलिङ्ग साधुत्वा्थं प्रयोग इति वाच्यम् । लिङ्गस्यापि ` सुिङ्प 
ग्रहलिङ्गनराणाम् ' इदयनेन छन्द स्यनुरासितत्वात् । प्रास्मा ` इति 

सवेनाश्न उपस्थितभ्याक्तिवाचित्वेन जाद्यभिप्रायकत्वाजुपपन्तेश्च । 
अस्य सत्रस्य माप्यकारेण प्रलास्यातत्वाच । अतो बचनवत् 

िङ्गस्यापि प्रातिपदिकाथगतलिङ्गमात्नरोपटक्षणतया साधुत्वा्थ- 
मुपादानात् तदञुरोधेन प्रधानमूतसवंमन्बसङ्गोचादुपपत्तेयुक्तो 

मेष्यामप्यधिगुः । ‹ नीदीणां मेध ` इत्यत्र तु यवप्रयोगे साधु- 

स्वाथ प्रयोग इत्यस्य वक्तुमशक्यत्वात् पद द्यरहितमन्ञप्रयो- 

गस्य च यावन्ति वाक्ये पदानि श्रुतानि तावतां सम्भूयाथ 
परतीतिकारित्वनियमेन वक्तुमशक्यत्वात् युक्त पव वीदहिप्रयो- 

गमात्रे सङ्ोचः । पतारशनियमानङ्गीकारे चेष्ट एव पदद्धयर- 

हितमन्बप्रयोगः केषां विद्याज्ञिकानाम् । 

वस्तुतस्तु-पुलिङ्गमपि मेष्यां प्रातिपदिकस्य चोदनागत- 

पश्ुशब्दाभिप्रायत्वात् पद्युशब्दस्य नित्यं पुलिङ्त्वात् ' प्रास्मे 

परावः ` ईइव्युपपत्तस्समवेतमेवेतिं प्रसे-- 
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मन्ञे पश्ुशब्दाश्रवणात् “ पास्मा ` इईतिराब्देन प्रयोगकाले 

यद परोक्षतया स्थितं तत्परामश्ैव्यम् 1 तदा च ग्यक्तिरव न 

पटयुशब्दः अतः पु्िङ्कनिर्दै रात् पुव्यक्तिरेवाभिधीयते न सखीः 
द्रव्य मेषी। अतो न तावत् समवेतं मेष्यां लिङ्गम्! नाप्यस- 

मवेतत्वेऽप्येकवचनवत् खाधुत्वाथ मेष्यां प्रयोगः खियां पुषिः 
ङ्स्यायुशासनामाबेन साधुत्वे भमाणाभावात् । प्रकृते पुपशूना- 
मपि सस्वेन व्यत्यथानुश्ासनस्यापरवृत्तेः। अत एव यत्र खी- 

मा्विषयं पुलिङ्ग ॑तश्नैव व्यत्ययाञुशासनप्रच्रात्तिः । न दि 
‹ष्टााविधिश्छन्दसि ' इति विधानं दश्चैनाभावे प्राप्नोति । नापि 

पु्िङ्गस्य प्रातिपदि काथिगतलिङ्मात्रोपटक्षणत्व लक्षणायां परमा- 

णाभावात् । इतरथा बहुतरपदसङ्खोचानगोधेनेकस्य ‹ बीदीणाम्.' 

इत्यस्यैव पदस्य ॒प्ररृतपुरोडाशीयप्ररृतिद्रग्योपटक्षणत्वापत्तेः । 

अतो मन््रपदानामसति बचने मुख्य एवाथ विनियोगात् तद्- 

रोधेन सङ्कोचोपि नायुक्तः । एकवचने तु ' पली सन्नद्य, प्रास्म 
अञ्चि भरतः इत्यादौ पलन्यादेस्सस्कार्थत्वात् परात्िपदिकस्या- 
नेक{्यक्तिपरत्वेऽपि प्येकव्यक्ति वृस्येकत्वविवक्षया पएकवचन- 

स्यापि , लक्षणां चिनेबोपपत्तेनै सकठस्य मन्त्रस्य सङ्खोचः। 
सम्भवति ह्यनेकास्वापि व्यक्तिषु श्ुद्खगुणस्य प्रत्येकवृत्तितया 

‹ शङ्का घटाः ' इत्यादो विश्ेषणत्ववदेकत्वस्य प्रत्येकवृत्तितया 
सवेप्रातिपदिकाथेवि शेषणत्वम् । न ह्यत्र लिङ्गस्य मेषीरूपपा- 
तिपदिकार्थऽचुत्तित्ववत् एकत्वस्य कस्यामपि पलां पौ 
वाभ्चरात्तित्वमस्ति | | 

न चेचं प्रातिपदिकाथेवहत्वेऽपि बहुवचनानापत्तौ ` बहुषु 

वहुवचनम् ' इत्यस्य निविषयत्वापत्तिः वहुत्वस्य शाब्द प्रतीतिविष- 

यत्वविवक्षायां तदुपपत्तेः । न चेवं “ पड्युना यजेत ` इत्यादावष्येक- 
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वचनस्य प्रत्यकन्रत्तित्वेनाप्युपपत्तरनेकद्रव्योपादानऽपि बाधका- 

नापत्तिः । तत्र गुणाचुरोधन प्रघानावृत्तेरन्याय्यत्वात् प्रथमाति- 

क्रमे कारणाभावाश्च अनकद्रव्योप,दान प्रमाणामावेनैकवचनेनाच्छ. 
कद्रव्यान्तरव्यावृस्युपपत्तेः। अतश्च ' पल्लीं सन्ना, प्रास्मे' इत्या- 

दापेकवचनस्यानेकेषु लक्षणां विनैवापपत्तमै मन््रसङ्घाचक- 

त्वम् । न चेवं गुणभूतेऽपि लक्षणापरिहाराथ प्रधानस्य सङ्खो- 
चाभ्युपगसे ^ अदितिः पालान् ' इत्यादौ बहुवने लक्षणापरिहा- 

[क्ष न £ ®. 

राथ प्रधानभूतस्य प्रातिपदिकादेरुत्कष्रादिक न स्यात्, न 

हछेकास्मिन् बहुवचनं टक्षणां विनोपपद्यते इति वाच्यम् । गुणभूता- 
चुरोधन प्रधानभूतस्य सङ्ोचेऽपि प्रकरणवाधमप्रसङ्गेनोत्कष 

प्रमाणाभावात् । सङ्खोचे अवजेनीयत्वान्नान्तरीयकसक्रिधिवाधेऽ- 

पि उत्कर्षे नान्तसीयकतवाभावेन तद्राधस्यान्याय्यत्वात् । सामा- 

न्यसम्बन्धवोधकम्रमाणाभावेनोत्कषांनुपपत्तेश्च । अतर्सद्धं मेष्या- 

मधियुत्रेषोऽनङ्गामेदि । प्रयोजनं -- ' स्थुलपृषतीं ' इत्यादौ आभ्रेगु- 
रेषे “ प्रास्यौ * इत्यहः । खिङ्गस्य परछृतौ समचवतत्वात् । पूर्वपक्षे 

त्वनृहः साधुत्वाथत्वात् । अत एवोहोपयोगोपि । सख्रीद्रभ्यक- 
त्वसादद्यान्मेषीयागमाचप्रकृतिकत्वाङ्गीकारे वत अधिगुपरषस्या- 
प्रवृत्तिरेव । सिद्धान्ते छत्वाचिन्तो द्धारन तु मेष्यामप्युहः प्रागिव 

दरङ्ितः। चस्तुतस्तु- आश्वखायनेन ' पंवन्मिथुने ` इत्यनेन स्ली- 

पुससमवाये पुलिङ्गस्येव विधानात् छत्वाचिन्तोद्धारनेऽप्यनृहः 
लक्षणयैव तुभयालङ्धकाश्ठानं वाचनिकम् ॥ १६॥ 

(३५७)-आस्नातादन्यदध्रिकारे वचनाहिकार- 
सस्यात् ॥ ५० ॥ दषं वा तुच्यहेतु- 
त्वात्सामान्याहेकल्पस्स्यात् ।। ५१ ॥ उ- 

{0 ४५1..-- 1. 1 
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पदेशाच्च सान्नः ॥ ५२ ॥ नियमो वा 

भ्ुतिविदोषादितरत्साप्षदश्यवत् ॥ ५३ ॥ 
मन्बोहप्रसङ्गात् साममन्बोहं विचारयितुमुपोद्धात आर- 

भ्यते । ज्योतष्टोमे अ्चिष्टोमस्तोच्रावान्तरपरकरणे श्रुतं (न गिरा 
गरेति श्यात् परं कृत्वोद्धेयम् ' इति । तत्र गिरापद् गोतरिरापदे 
इ इति वक्ष्यते ! स च दरापदस्य गिरापदस्थानापत्ि 

विना नेति साऽपि वक्ष्यते तत्रेह सा कि नियता स्थाना- 
म 

पात्तः उतानियतेति चिन्त्यते, 

9 

44 -: 

[प 

ष 1 

तत्र यद्यपि तावत् "न पेरं छृत्वोद्ेयम् ` इत्यञ्रेरापद विशिष्टो - 
द्रानान्तरस्य स्तातराङ्गतया आरादुपकारकत्वादिना विधिः। अचि 
ष्मस्तोचाज्गसूतयज्ञायज्ञायगानापक्चषया गानान्तरत्वे प्रमाणाभा- 
वात् `न गेया गिरा इत निषेधानुवादायुपपत्तेश्च । अत एव 
न गनोहेरोेनरापद्विध्रिः तथास्वे इरापदस्य स्तोभाक्षरविधया 
गानाङ्गत्वेऽपि तत्सस्कायेस्य गिरापदस्य वाध्रे भ्रमाणाभावेन 
निषेधानुवाद्ाजुपपत्त । अतो निवेध्राङबाद्वटेनेरापद मात्रं गुणा- 
भिधानात्मकस्तात्ररूपे गिरापदकायं विधीयते । उद्वेयमिति तु 
तत्लंस्कारकतया प्राप्तगानायुवःद्ः । सम्भवति चरापदस्य गिरा- 
पदकायकारित्व तद् थीमिधानात् ।. यथेव हि इष्कतीरमिति 
पद् महाभाष्यकारेण नकारलोपेन निष्कतौरमिलयस्या्थे व्या- 
ख्यातं तथव गकारलोपेन इरपद्स्यापे गिरापद्ाय व्याख्यानं 
नायुपपश्चम् | 

ततश्च यद्यपि प्रसयक्षविधिना इरापदस्योत्पान्तः स्तो 
गत्वं च गिरापद्स्य तु पाठादुत्पत्तिः क्रमाच्च र्तोश्राङ्गत्वं, 
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(क [+ 
' यज्ञायज्ञियेन स्ट्वीतः इति सामिध्यन्याथाऽनुपपस्या वा 

आकि, साश्नो दि ऋगष्ठराभिष्यक्तिद्वारेव स्तोचाङ्तेति ऋग- 

क्षरणामपि तदङ्ग्वासिद्धिः । उभयथाऽपि मिरापदस्य तद. 

कपदान्तरसाधःरणमपि दुबंलमेव । तथाऽपि गिरापदकाय 

इरापद्ं विधीयमाने तत्काय॑स्य भिरापदीयत्वप्रसिद्धिमुपजीव- 
तीक्ति उपजीव्यविसोधापत्तेने गिरापदस्य नव्यं बाधः, अपितु 
"न तौ प्रो करोति इतिवत् विकल्प धवेति प्राते 

न ताचद्त्न गिरापदकायस्योदेद्यत्वे श्रुते, अपि तु निषे 

ध्रालुवादवटेन गिरापद् बाधकत्वमाचर, तेन च यथेव तत्कार्य 

स्य सएधनसाक्ाक्षत्वात् इरापद्स्य च कायेसाकाक्षस्वात् तत्कार्य- 

जनकत्वं कद्प्यते, तथा तद्धटेनैव गरापद्पाठस्यापि अभ्नि- 
ष्ौमस्तोत्र। पूवे साध्नत्वकट्पनाप्रातवन्धोऽपि । अत पव काथ- 
स्याप्युदेद्यता न गगरापद्रीयत्वेन । अपि तु अश्रिष्टोमरतोच्रा- 
पूवेसाध्नी भूतविजातीयगुणाभिधानत्वेनेव । तत्कार्यापन्नत्वव्य- 
वहारस्तु निषेधायुव'द्ाभाव तत्कायेव्यक्तेभिरापदीयत्वप्रसक्ति- 
माञेण । अत प्व वाठोऽपि गिरापदेस्य यच्च ‹ यज्ञायज्ञीयं पुच्छे 
गायत्ति* इत चयने यज्ञायन्लीयं साम विहितं तत्र॒ तस्य 

दष्टविधया पुच्छाभिधानजनककगष्रामिव्यक्तिजनकत्वेनेवो पया- 
गात् तच्च चेरापद्विध्यभादेन गिरापदस्यैवाश्ननसिद्धस्य व 

नियोगात् साथकः । अतस्सिद्ध निवध्रादुवादवटेन गिराप- ` 

दपारदेरच्र्ठोमस्तोत्राङ्त्या गिरापद्ाविनियोजकत्वाभावादिरा- 

पदस्य ' एर छृत्वोद्धयम् ` इति प्रत्यक्षचिधिना वि्षिपष्य विहितस्य 

नियतमेच तद्राधकत्वं तत्कायपात्तिश्येति । 

यत्वत्र तन्बररलशाखदी पिकयोः उद्रानमुदिर्य इरापद्धि- 

धिरित्युक्तं तत् स्तोभविधया गानाङ्गत्वे गानसंस्का्वेगुणाभे- ` 
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धानजनकगिर पद्वाधकत्वानुपपत्तसत्तरयोरपि च गानातिदेशे 

तदङ्गस्तोभातदेशचद तिदे शापत्तेरुपोक्षितम् । 

यदपि कैथित् गानसंस्कायंरापदस्य स्तोभाङ्गतया बिधे- 

रभिषवसंस्कतपूतीकानामिक यागसाधनतया । तद्वदेव सम्भवः 

त्पापिकस्यापि गानस्य क्तीघ्रप्रचस्या पुर्नकिधाने गिरापदस्य 

गानसम्बन्धवारणाथमिःय॒क्तं तदपि गानवारणेऽपि गिरापद्- 

वारणानापत्तेरस्य प्रृतगानसम्बन्पेऽपि गिरापदमान्रगानवारणे 

तक्षिञेधानुषादस्येव शरणोकरणीयतया तत पवाभयवारणे 

गानावधिवेयश्यी दुपेक्षितम् । तस्मादस्येरापद्माभ्रविधःयक्त्व 
उद्रेयमिति तु स्थानापत्तिप्राप्ता्वाद इत्येव तरवम् ॥ १७॥ 

(१८)-अप्रगाणच्छब्डान्यत्वे तथाभूतोपदेश- 
स्स्यात् ॥ ५४ ॥ यत्स्थने वा तद्गी- 
तिः स्यात् पदान्यत्वप्रघानत्वात् ॥ ५५ 
गानसयोगाञ्च ॥ ५६ ॥ वचनमिति चे- 
त् ॥५७॥ न तदमघनत्वात् ॥ ५८ ॥ 

तदि यापदमप्रगीतं प्रयोक्तव्यं प्रगीतं वेति सन्देहे पेरमि- 

त्यप्रगीतश्रवणाद् प्रगोत्तम् । यादि छययं स्वार्थे तद्धितस्तदा इरां 

ङृत्वेत्यथोवगमादिरापदमाञ्रविधिस्स्पण्र पव न दहि प्रमीतेरा- 

पदादयै तद्धितः तथात्वे इकाऽस्य तारव्यत्वात् गीतिदशा- 
यां च बृद्धत्वापन्तेः ' तारुत्यमायौ यद्वद्धम् ' इति छन्दोगसूजरेण 
गीतिदश्ायां यत् स्रिमा्ात्मकतय) बुद्ध तार्व्यं तत् अयी 
मवतीत्यथेकेणायीमावविधानादाकारादित्वेन ` चृद्धाच्छःः इति 

पाणिनिसूत्रेण प्रत्ययोत्पत्तौ अःप्रीरीयं इति रूपापत्तेः। 
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अथ स्वाथेतद्धिते वैयथ्योपत्तेविकाराथं पवायं तद्धितः, 

विकारश्चरापदस्य भ्रगाणरूपो धमे पवेति चत्-तथात्वऽपि 
प्रगाणरूपध्मडीकारे विरिण्टविधिगोरवापत्तरपरगाणसरूपस्य गि- 

रापद्बाधकत्वरूपस्य वा धर्मस्य तद्धि ताथेत्वमङ्गीकृतय तद्धित- 

स्याजुवाद्ोपपत्तेः। न चाप्रगीतेरापदमा्रविधाने “उद्वेयम्' इत्यनु- 

वादाजुपपत्तिः । तस्थेरं कृत्वा अक्षरान्तरे उद्वेयभिदयवमथौ- 

द्ीकारेणाजुवादोपपत्तः । न च प्रकारान्तरेण गीतेरप्राप्रावपि 

गिरापदकायापत्त्या तत्प्रा्तिः । गिरापदस्या्िष्रोमस्तोत्रसाध- 

. नत्वामविनेसपद्स्य तत्कायौपत्तौ प्रमाणामावात् । तद्धीतेस्त. 
हाय तदपूवेसाधनत्वाभविनेरापदे प्रसक्ल्यभावाच। 

अत पवोह्रन्थे 'आदईसाआङईंराचादाक्षासाः इति 

गाना्नानमप्यप्रमाणमेव । न चैतस्य श्वुतिमूखकत्वात् न्याय- 
स्थेवाधामाण्यं ऊदग्रन्थसमाख्ययाऽस्य तक॑मूलत्वेन श्रुतिमू- 
रत्वामावात् । अत एव सन्नचायदिरोधरे अस्याप्रामाण्यमेव। 

यत्तु तन्ररलादेप्रन्थवश्ाद्स्य गीत्या्नानस्य वेदत्व. 

कथनं तत् वैदिकानामृहभ्रन्थे पाञादनादरणीयमिति प्ति 

सत्यै इरापदस्वरूपस्यैव विधिः न तु प्रगाणस्य । तथाऽपि 
प्रगाणाभावस्याप्यविध्ेयत्वात् कायोपय्या गतिरपि प्ा्धिज 

विरुद्धयते । तथा हि-यद्पिन गिरापदस्य स्तोापूर्वै उषप- 
योगः तथाऽपि गुणाभिध्रानरूपस्य कायस्य गिरापदेरापदयो- 

रेकत्वात् युक्तस्तया धमेखाभः। यद्यपि च न गुणासिधानस्व- 
रूपाथी धमी: तथाऽपि गुणाभिधानजन्यस्यापूर्वस्येकस्येवाभ- 

ष्रोमस्तोते चयनादौ चोप्योगद्धमोणां च गीद्यादीनां गिरा 

पदकार्ययुणामिधानजन्यावान्तसपूवप्रयुक्तत्वस्यैव दीश्षणीयावा- 
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दनियमल्यायेनाङ्गकाराचयनापूवेसाध्रनीभूतगिरापद। चान्तरका्यां- 
पन्ने भग्रिष्ठोमस्तोच्रापूवसाधर्माभूततादशकायजनके इगापदें 
युक्तैव तद्धमपािः। 

माऽस्तु वा अवान्तरकायनिदमङ्कृत्य कायो पत्तिः । तथाऽ 

पि गिरापदबाधकतया तत्स्थानापत्तिस्तावदस्स्यवेरापदस्य। अ 

तश्चेरापदस्य प्रकरणात् स्तोजाङ्गत्वेऽवगत गोतिरूपधमोका- 

क्षायां वाधकत्वरूपस्थानापस्योपरिथतस्य मिरापद्स्य धमौति- 
देरो न किञ्चिद्राधकमस्ति। आवश्यकं च गीनेश्चयनापूचैसाध- 

नीभूतगिरापदाङ्गत्वम् । 

वस्तुतस्तु - यथैव “यज्ञायज्ञियं पुच्छे गायति इति वचनेन 
यज्ञायज्ञियस्य चयने उपयोगस्तंधव ‹ यज्ञायक्ञियेन स्तुवीत ' 
इति बचनेनाञ्चिष्टमस्तोचऽपि । अतश्च तद्वतगीव्यरास्य याचञ्यने 

स्वा्चरयगिरापदोपयोगकल्पनाद्वारा चयनोपयोगकल्पनं तावन् 

तत्पूचमेव अश्चष्रोमसतात्राङ्भूतेरापद द्ारकत्वकल्पनया स्तोच्ो- 
{7 

परयोगोऽपीति उप्दरोनेव तत्प्राप्ननै भिरापदगीतेरिरापदे,तिदेशः। 

यद्यपि चाभ्चिष्टोमस्तोत्रेऽ्प्याचके पुरस्तादुपरिष्ठाञ्च गिय- 
पद् स्याप्यु पयोगात् तत्स्थानापत्तिरिरापदस्याग्मिष्रोमस्तोजरसाधन- 

त्वस्य समानत्वादेद्याशङ्धेत - तथाऽप्याचिके द्री थयोरवान्तर- 

कायेमद्ात् अमदेऽप वा अपरगीतस्यैव गरापदम्या.चके 
पाराद्रसपदगीतेर्भिरयापदद्वारा चयनादावेर्) पयागेना्चेोमस्तो- 

मरे उपयोगाभावान्न तत्काय।परत्त्याऽतिदेशेन तद्धौतेरिरापदेऽति- 
४ देक 

देशः ऊहो च. अपितृक्तरीव्योपदेशेनेच । 

त्वे तु "पर छरत्वोद्रयम् ` इत्य नेरापद्ाक्षराणि विधीरन्ते 

गिरापद युक्त पाठेऽपि तत्सच्वात् पि तु निबेधानुचाद्बलाद्र- 
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क[रपरिसङ्कयामाते विधफरं, अतश गीतेःगाइरागां इरयाचा 

दाष्चासा इव्येवविधाया गिरापद्चरुत्तित्वेन सम्मताया वस्तुतः 

इराक्षरधमंत्वात् गकारसतच्वच इव तदसस्वेऽपि स्वाश्रयवृत्ति- 

त्वाक्षतेने गिरापदगीतेरिसयपदे स्वतच्र उप्देरो न बाऽतिदेदाः 

रहो वा। यत्र तु न प्रप्रेतिच्रूयात् प्रप्रीति व्रूयात् ' इद्यादा- 

वकारवाध्ेनेकारविधिस्तत्र पृवोक्तविधया स्वतन्त्रो पदेशो गीतेः। 

सवथा प्रगीतमेवेरापदम् ॥ १८ ॥ 

दति श्रीखण्डदेवविराचितायां भाट्दीपिकायां 

नवमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः 

अथ नवमस्याध्यायस्य हितीयः पादः, 

(१)-सामानि मन्त्रमेके स्मृत्युपदेशाभ्या- 
म् ॥१॥ तदुक्तदोषम् ॥ २॥ 

रथन्तरादिशाब्दानां सामादिशब्दानां च गीतिमा्रवाचित्व 

गीतिविशेषत्वादिधमेमाचवाचित्वं वा सिद्धमेवोत्तरविवक््या 

स्मर्यते । अथ वा योऽयमूहो नाम ग्रन्थविशेषस्सामगेः पएञ्यते 
स फ पोरुषेयः उतापोरुषेय दति चिन्ताया- 

कवैस्मरणाभावरूपवेदपोरसषेयत्वहेतोरजापि तुल्यत्वात् इत- 

रथा तस्यानेकान्तिकत्वेन वेद स्याप्यपौरुषयत्वानापनत्तेः स्वाध्या- 

थानाध्यायपार्पालनस्य च वुस्यत्वाद्रुह इति समाख्यायाश्च 
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रुढत्वेनापि नेतं शक्ष्यत्वात्। इतरथा कठृस्मरणामावेऽपि स 

मास्यावखेन पौर्षेयत्वाज्चीकरणे काडकरादिसमाख्यया वेदस्यापि 

पौरुषेयत्वापन्तरपीरषेय ऊहम्रन्थ इति प्रपे- 

ऊह वितकं इति स्मया तक॑प्रमवत्वरूपयोगेनेवे समा 

ख्योपपत्तो रूढत्वे प्रमाणाभावात् उग्रस्य च योनिप्रन्थे यो- 
न्युत्पन्नस्यैव सास्नो ‹ यद्योन्यां गयत्ति तवुत्तरयोगोयति ' इत्या- 
दिनाऽतिदिष्टस्य न्यायेनोत्तरादौ पटनीयस्य सौकयौर्थं पाटाद- 
स्यापि वेदत्वे स्वासामाच्नार्नसिद्धतया योनित्वप्रसङ्गेन योन्यु- 
त्तरादिाविभागस्य अतिदेशराखस्य च वेयथ्योपत्तेः पौरुषेय- 
त्वमेव । अत एव बटवःपोरुषयत्वसाघक्रमाणान्तराभाववि- 

दिषटक्तस्मरणाभाव एव पौरुषेयत्वामावसाधक इति नानिका- 
न्तिकिता । 

यद्यपि च त्ल्या कचः सामानि च स्वरूपेणापौरुषेया- 
प्येव तथाऽप्युत्तरादिषु न्यायासिद्धातिदिष्रलामरचनाप्रकारः पौरु- 

षेयः। अत एव स्वाध्यायानाध्यायादिर्पारपालनं कगादिविषयत्वाद् 

न्यथासिद्धम् । कवैस्मरणाभावस्तु मूलश्ुतिकस्पनामावादप्युपप- 
यते । मन्वादिस्सरतिषु हि मन्वादिवेहिणएचन श्रुतिकस्पना्ं कतै- 
स्मरणमावश्यकम् । प्रकृते तु न्यायमूलकत्वात् तदभावेऽपि न 

काचित् क्षतिः| अत प्व सञ्चायविरोधे अस्याप्रामाण्ये न 

त्वस्यस्खुतिवत् मृूटभूतश्रुतिकस्पनया स्यायस्यैवामासीकरणम् । 

अत पचाग्रे सामोहन्यायवेचारोपि सङ्गच्छते ॥ १॥ 

(२)-कमं वा विधिलक्षणम् ॥३॥ तद 
द्रःयं वचनात्पाकयज्ञवत् ॥ ४ ॥ तत्रा 
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किप्रतिषिद्धो द्रभ्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदे 
राश्च ॥ ५॥ दाब्दाथत्वात्तु नैवं स्या- 
त् ॥ € ॥ पराथत्याञ्च शब्दानाम् ॥७॥ 
असम्बन्धश्च कर्मणा शाव्वयोः पुथगर्थ- 
त्वात् ॥ ८ ॥ संस्कारश्ाप्रकरणेऽधिव- 
सस्यास्मयुक्तत्वात् ॥ ९ ॥ अका्यत्वाच् 
राब्दानामप्रयोगः प्रतीयेत ॥१०॥ 
आश्रितत्वाञ्च ॥ 9३१॥ प्रयुज्यत इत्ति 
चेत् ॥ २॥ ग्रहणार्थं प्रयुज्येत ॥१३॥ 

सान्नं कि ऋचं प्रति प्राधान्य उत गुणत्वमिति स- 
न्दृहे सत्यपि क्रमप्रकरणाभ्यां ऋचां स्तोत्राज्गत्वेन विनियोगे 

साश्नामपि तत एव स्तोचाङ्धव्वोपपन्तेने तावत्परस्परे गुणप्रधा- 

नभावः! यदि तु योभ्यतारूपं लिङ्ग पुरस्करियते नतस्स्तोधाक्ष- 

रवदगक्षराणामपि गीतिकारपरिच्छेद्कत्वयोग्यत्वात् सामाङ्- 
त्वम् । न च सास्नामपि ऋगक्चर्याभन्य्नेकत्वाखधन ऋगङ्गता, 

उभयथोपपत्तौ (ऋच्यध्यूं साम गायति, ययोन्यां गायति तदु- 
तरयोगाीयति, कवतीषु रथन्तरं गायति ` इत्यादे सक्मीश्रुद्या 

ऋचां सामाङ्गत्वप्रतीतः । संयुकताक्षरस्यव गुणमधानरूपस्तो- 
अजनकत्वेन विश्छिप्मक्षराभिन्यञ्जकसास्नः प्रयोजनवेसेधितयाऽ- 

भिव्यञ्जकत्वानुपपत्तेश्च । अत एव प्रयाजदोषन्यायेन सप्तम्याः 

प्राधान्यलक्चणेल्यप्यपास्तम् । निप्रादुस्थपलयधिकरणन्यायविरोधेन 
7८8, *#01..-- 1. {8 
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प्राचीनप्रयाज्ञशेषन्यायस्यापभ्रशितत्वात् । एवं च स्तोजाङ्ध- 

तथा ऋचां प्रथगु्चारणं कृत्वा सामाधारतया पुनः कायम् ॥ 

किञ्चैवं ऋमप्रकरणसहदतरिङ्गेनेव साश्न ऋगक्षरामिव्य- 

क्तिद्ारा स्तोत्रोपयोगे “यज्ञायज्ञियेन स्तुवीत, बृहत् पृष्ठं भवति, 

रथन्तरं पष्ठ मञ्तिः इलयादिस्तोत्रे विनियोगवैयभ्यम् । अतश्च 

बेयथ्यपरिहाराथमप्यारादुपकारकतया सास्ना स्तो्राङ्गत्वम् । न 

चेवं करणत्वनिर्दृशानुपपत्तिः, आरादुपकारस्यापि वृहस्पतिस- 

ववदपूर्वद्वारा स्तोत्रोपकारं प्रति करणत्वोपपत्तेः । ऋचां तु 

सामाह्गभूतानामपि परथगु्चारणाभवेऽ्प्याजुषद्धिकं स्तोत्नोपका- 

रकंत्वामेत्यपि सुवचामाति पराप्ते 

स्तोत्रराब्दस्य याक्षिकवद्धव्यवहारेण प्र्गातमन्रसाध्यगु- 

णामिधानवानित्वावगतेः इतरथा रास्रापक्षया स्तोजस्य भद्ा- 

जुपपत्तरवश्यं गानविश्छिटाश्टरनरात्तसच्छेपक्ञानजन्यगुणाभिधान- 

स्थेव स्तोत्रत्वावसायात् ताद्दस्तोजस्य च गानाभिव्यक्ताक्ष- 

रसाध्यत्वेन गानं विनाऽ दु पपत्तेः युक्तमव सान्नं अगक्चराभि- 

व्यक्तिद्वारा स्तो्रसाधरनत्वामति अमधरकरणसदङृतरिङभैव ऋ | 

चां स्तोज्राड़त्वपिव सान्नामपि ऋशक्षसभिव्यक्त्यथत्वम् | 

अत एव ऋगक्चयामव्यक्ल्यभस्येव सान्न आनुषाङ्गेक- 
तया ऋगाश्रारत्वस्यापि प्रातः ' ऋच्यध्युदटं साम गायति ' इत्यनु- 
वादः । आवदयकं चासयादुवादकत्वे तत्तत्साञ्नां तत्तदगा- 

धारत्वस्य पाठादेव पातेः कऋचस्सामाङ्गन्ववादिनोऽपि । ‹ यद्यो- 

स्यां गायति तदुत्तरयोः ` इत्यादौ तु सप्तम्या प्राधान्यलक्षणा, 

अन्यथा भतिदेरायुपपत्तेः। न द्यन्ोत्तर्योस्सामाधारत्वविाश्- 

स्सम्भवति । गुणाडु सेन प्रघानाव्ृत्तरन्याय्यत्वात् । ` एकं साम 
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तृचे क्रियते ` इत्यनेन तृचाधारत्वस्य भवन्मते विधानेन कक्र- 

यस्य `विकस्पायपपत्तेश्च । "एकं साम ` इत्यनेन तृचाधारत्व- 

सिद्धेः पाठटाद्िना च विवक्षितक्ऋकपराप्त्युपपत्ते : ° यद्योन्यां ' 

इत्यस्य वेयथ्यापत्ेश्च । अतोऽतिदेश पवानेनोत्तरयोर्विधेय 
इति तयोः प्राधान्य्िद्धचर्थं टलक्चषणाऽभ्वद्यकी । ` | 

पतेन ऋचामुक्तवचनेस्सामाङ्त्वेऽप्यायुषद्धिक्या अक्षय 

सिव्यक्तरपि जायमानत्वात् तामादायैव स्तोत्रपदार्थनिवौदहोपः 
पत्तेनै साच्नां ऋचं भव्यङ्गत्वमिति परास्तम् । ऋगङ्गत्वामावे 

साञ्च ऋगन्तरे ऽतिदेशादपपत्तेः। अतो ऋचां प्राधान्यादुत्तरा- 
घणेवदान सान्नीऽन्यथाभावात्मक ऊदहोपि वक्ष्यमाणो नाु- 
पपन्नः ॥ २॥ 

(३)-तुचे स्याच्छरतिनिदेात् ॥ १४ ॥ शा- 

वदा्त्वाटिकारस्य ॥ १५ ॥ ददांयति 

च ॥ १६॥ वाक्यानां तु विभक्त 
त्वात्. प्रतिशब्द समापिस्स्यात्सस्कार- 
स्य॒ तद्धत्वात् ॥१७॥ तथा चा- 

न्यार्थदशनम् ॥ १८ ॥ अनवानोपदे- 
शश्च तद्त् ॥१९॥ अमभ्पासेनेतरा 
श्रतिः ॥ २० ॥ | 

तच्च साम योन्यामुत्पन्नमप्युत्तरयोरतिदि त्वात् चृचे.-गेय- 

मिदयविवादुमेव् ।- त्रापि च -यद्याप- कचां प्रधानत्वात् - परतिप्र- 
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धान गुणाचुत्तेन्यौय्यत्वात् ्रलयच परिसमापनीयमिव्यपि सिद्ध- 

मेव । तथाऽपि वदेवाक्षिप्य समाधीयते । "पकं खाम तृचे 

क्रियते स्तोत्रीयम्' इति वचनेन हि न तावदगुदेशेन सामवि- 

धिः, तस्य लिङ्गदेव प्रतिः । नापि अभित्वविश्षिषटटकगुदेशेन, 

विशिष्ेदेशे वाक्यभेदात् । नापि स्तोत्रीयक्रगुदेरोन जित्वावि- 

धिः, पकप्रसरताभङ्धापत्तेः । नत्तत्स्तोचेषु स्तोमान्तरविधानेन 

त्रित्वाषेध्ययुपपत्तश्च ¦ 

अत पव स्तोत्रोदेरोनापि न त्वस्य ऋक्परिच्छेदद्ाय 

साक्षाद्वा विधिः. अस्य न्योतेषठामपकरणे समाश्चानञपि स्तो. 

च्रविरोषप्रक्ररणाभावात् । प्रकरणेन स्तोत्रस्योदटेर्यत्वाजुपपत्तेश्च । 

स्तोत्रस्य सामविशेपणत्वनोपाद्ानात् स्तोज्ीयपदेनापि तस्प्र- 

तिपादनाडपपत्तेश्च ! अित्वस्य ऋभ्विरोषणत्वनोपात्तस्य स्तो- 

चरोदेरोन विध्यनुपपत्तेश्च ! स्तो्रोदेरोन चित्वविशष्टकग्विधानै 

तु ऋचां प्रकरणादेव स्तोत्रे पाप्तत्वत्पूवोक्तदूषणगणापत्तेश्चा- 
लुपपन्नम् । अतस्स्तमीबटात् अित्वविशिषटकचामेव सामोदेशे- 

न विधिः। उदेद्यसमपेके च स्तोज्नीयपदम् । स्तोजीयं च यो- 

ग्यतावलात् सामिघेति खमेल्यङुवादः ! सामपद्मेव चा तथाऽ- 

स्तु । अवश्रथाद्यङ्गसामस्वपि च तृचाधारत्वविधिरस्तु। स्तो- 
त्रीयपदं चोपटक्षणम् । सवेथा जअित्वविशिण्नां ऋचां साम प्रति 

गुणत्वात् गुणाचुसोध्रेन प्रध्रानाचरत्तरन्याय्यत्वात् व्यासज्य गेयम् 1 

पवं च ` यथोन्यां' इति वाक्यं नातिदेशविधायक अपि तु 

सामसाधारण्यानुवादख्ित्वापोश्चितक्राग्वशेषपसमपेकमति प्राप्ते 

सामाधारतया तृचविधौ पाठदेय योनिक्क्प्राततेरत्तरयो - 

रपि उत्तराग्रन्थपठितयोः क्मप्रकरणादिना तत्तत्सामाधारत्वेन 

भ्रािसम्भवात् । इतरथा तत्तत्सामाधारत्वेन तदुत्तराप्रापेस्त- 
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धाप्यसम्भवापत्तेः ' यद्यस्यां गायति तदुत्तरयोगायति ' इत्यस्य 

व्रेयथ्यौपत्तिः । अतोऽवदयं क्रमप्रकर्णादिना तत्तत्स्तोत्राङ्गतया 

प्राप्तानां योन्युत्तयदिरूपाणां ऋचां स्तोमविधिवदोन समुचय 
वगतावुत्तरयोरपि स्तोजाङ्त्वनिवौहाथं यक्किञ्चित्सामप्रा्तौ ' य- 
द्ोन्यां ` इत्यतिदेशेन यानिसाय नियम्यते । यथाप्राप्तस्यैव च 

नियम इति साश्नो ऋगक्षरभिव्यक्टयर्थत्वेनैव प्राप्तत्वात् ऋचां 
प्राधान्यावगतेः प्रतिश्रधरानं गुणाचन्तिन्यायेन प्रयेकमेव गेयम् । 

पव च~" णकं साम तृचे यतेः इत्यनेन तृचोरैरोन 

स्तोश्रीयविधानादवभ्रथादयङ्गमूतसास्नां चयनादङ्गभूतषाडदहिकसा- 

न्नं च नोत्तरासु गानम् । अत्र हि चित्वस्य ऋच्यन्वय- 

वयुत्यत्तेनै विरिष्ठोदेशे वाक्यभेदः । यद्योन्यां * इत्यनेनोपसंहा- 
याश्च स्तोत्रीयस्य सामरूपतासिद्धेः सामेत्यनुवादः। 

वस्तुतस्तु--उत्तयणामवान्तरभ्रकरणात् तत्तर्स्तोचाङ्गत्वे- 

नैव प्रापेरवभ्रथाद्यङ्कन्े प्रमाणामावान् तत्र तृचगानाग्रसक्तेः 

° चकं साम ` इत्यादेनोक्तपरयोजनखामः । अत एव तत्र सामवे 

ध्यन्यथायुपपत्या तद्ाश्रययौनिमाचस्यैव विनियोगात् तज्जन्य- 

गुणाभिधानस्यैवावम्थादावुपयोगः । किन्तु तृचोदेदोन समे 

कत्वधिधिः, सामेति विशिशकारकधिश्रानेऽपि साभेकत्वचिधरेस्ता- 

त्प्यात्। एकपदं स्तो त्रयपदं चायुवादं एव । 

(~ (~ ~~ (क ५. [ 

सभमिकत्वविधिप्रयोजनं च यञ विषतावञ्चि्रुदादौ ' आश्चे- 

यीषु स्तुवते ' इति प्राङृतयोन्युत्तरावाधेन कऋगन्तरविध्रानं तासां 

च न विक्कतिप्रकरणे पाठः अपि तु द्दतयोभ्यः आनयनं 

तत्र॒ तु स्तोमसङ्चायुरोधेनानौताु श्च ्राङृतसामपादे 

अनियमेन द्वितरितावत्सङ्वाकसाश्चां तिणवादिसङ्चाककक्ष 
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पाटप्रसक्तौ तृच पसैकैकसास्ा पाठः, -ऋगन्तरषु ` माध्योदेना- 
दिपवपाने सामान्तरागम इति \३॥ 

 ()-तदम्यासस्लमासु स्यात् ॥ २१ ॥ छि 

म्दखेनाञ्च ॥ २२ ॥ 

| तिखषु प्रयेकं गीयमानरेकं साम समास्वेव गेयं न विष- 

मासु, न्यूनासु गनि सामेकदेशस्य लोपाख्यसंरारापत्तः । अ- 
धिकपरिमाणासु गने ऋक्दोषे सामादरोनरूपचिलटेदापन्तौ तेत्र 
सामिकदे रास्यादुच्यापत्तः। तस्मात् समासु गानम् इदं चाभि. 

एदादिविषयमेव । तच्रागम्यमानानां ऋचां समपरिमतछन्द्- 

स्कान\मेवानयनात् । न त्वन्यत्र समयोर्वैपमयोवो उत्तरान्रन्थ- 

परितोत्तरयोः योनेश्च क्मप्रकरणार्दिवीनयुक्तत्षेन यागायो- 

गात् तत्र साभ्यवेषभ्यचिन्ताडुपपत्तेः ॥ £ ॥ | 

० कष ~ (. ४ ५ (कक 

(५)-नमेत्तिकं तूत्तरात्वमानन्तयास्प्रतीयेत ॥ 
एेकाथ्योञ्च तदभ्यासः ॥२९॥ 

* यद्योस्यां गायति तदुत्तरयोः ` इत्यत्रो त्तराशाब्देन योन्युत्तर- 

योरुत्तराग्रन्थपरितयोश्चोत्तरयोग्रेहणं उत॒ उत्तराग्रन्थपरितयोरे- 

वेति सन्देहे उत्तराशब्दस्य ` प्रस्तरमुत्तरं वहैषस्सादयति, तृष्णी- 

मुच्य दौहयति ` इत्यादौ सस्बन्धिशब्दत्वद दनात् यैव योनेः 
परतः 'पठित्ता सेवीत्तरा ¦ ततश्च योनिभ्रन्थे रथन्तरयोनेः परतो 
बृहदयोनेः पाठत् तस्यां रथन्तरस्य गानं उत्तराग्रन्थ च रथ. 

न्तरयौनेः परतो "नत्वा वामन्यो दिव्यो न पाधिवः इत्यस्याः 

पाठात् तस्यामपि चिकव्पेनेति प्रातते-- (र 
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` बरहयोनेः रथन्तरयोन्युत्तरत्वेऽपि तस्थामुत्तराशब्दस्य चै- 
दिकेरप्रयुज्यमानत्वात् उत्तराशाव्दोऽयमुत्तराग्रन्थपडितोत्तरासु बै. 
दिकप्रयोगादसम्बन्धिकतयेव रूढः । ततश्च सम्बन्धिशब्दस्य. 
प्रतिसम्बन्थिप्रतिसन्धानसापेक्चप्वेन विटम्बेना्थोपस्थापकस्वा- 
दन्यत्र सम्बन्धिशाष्दरबेऽपि प्रहृते असम्बन्धिशचब्द् एवायम् । 
ततश्चोत्तराञ्ननथपरितोत्तराणामेव ञ्लडत्युपस्थापक इति तासा- 
मेव प्रहणम् । भ्रकरणक्रमाभ्यां वोत्तराग्रन्थपठितानाभुत्तराणां 
तत्तत्स्तो त्राङ्गत्वप्र्तातरिदमेव युक्तम् ॥ 

प्व वा-- द्वादराहे 'षडहगतं चतु्थमहरेक्विशः षोडक्ी 
वैराजं साम ' इदयाख्नातम् । अत्र प्रक्रतिधाघसर्वस्तोतेष्वेकाधिदा- 
रतोमष्पोडाशिसस्था पृष्ठस्तोत्रे च वैराजे साम -इत्यनेकणुणा्ि- 
दिं कमे विहितम्। तत्र च 'चैशोकं नाम. ब्रह्मसाम अति- 
जगतीषु स्तुवीत ` इति ब्राह्मणाच्छसिरतोतरे बेश्ोकं साम वि- 
हितं, तञ्चातिजगव्यासुत्पन्न उत्तयाभ्रन्थे चोत्तरे दवे बृहल्यौ, तत्र 
संशरपरिहाराथै उन्तरात्रन्थपटितयोरप्युत्तरयोकीचस्स्तोमाद 
साथक्यमङ्गीृल्य अतिजगल्यामेव दे दाङातयीभ्यः समानीय 

समस्वेव गानम् | 

न॒ चानीतानामङ्गत्व प्रमाणाभावः। न्यायसदकङ््ततृचगान- 
विधेरेव नियामकत्वात् । न च प्रकरणेन न्यायवाधः ' अतिज्ञ- 
गर्तीषु स्तुर्बात' इतं अतिजगतीवदहुत्वविधेना न्यायस्थोजीष- 
नात्। न च प्राप्तस्तोत्रायुवादेन चशोकातिजगतीवहुत्वयोर्वि- 
धाने वाक्यमेद्ः। अतिदेरापरवृत्तेः पूवैमस्य प्रचरत्या विशि 
स्तोत्रविध्यु पपत्तेः । अत पव ` यद्योन्यां ` इति सामान्यवचनं 

सामान्तरविश्यमिति प्रप्ति- व 
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क क 

बाहिष्पवमानातिरिकि स्तोत्रे पकविरास्तोमादुरोधेन ऋगभ्या- 

सस्यावश््यकत्वात् एकस्याः अप्यतिजगलयास्सघ्रृत्वः आवृत्ते 

बेहुत्वस्य प्रात्ततयाऽनुवादोपपत्तेरस्य साममात्रविधिपरत्वादुत्त- 

राग्रन्थपटितन्रहतीप्रकरणानु योधेन न्यायस्यैव वाधात् सं- 
दारमपि स्वीकृत्य ब्हत्योरेव गेयम् ॥ ५॥ 

(६)-प्रागाथिकं तु ॥ २५॥ स्वे च ॥२६॥ 
प्रगाधे च ॥२७॥ लिङ्गदशोनाम्यति- 
रेकाञ्च ॥ २८ ॥ 

ल्योतिष्ोमे बृह दथन्तरे सामनी वृहत्योरुत्पक्ने, तयोरुत्तया- 

ग्रन्थे पकेकस्यैकेका पङ्कच्छन्दस्कोत्तया। तत्रेदं वचनं (नवै 
वृहद्रथन्तरमेकं छन्दः यत्तयोः पूवां वुहती कङकभावुत्तरे * इति। 

ततर कि पटक्तिच्छन्द्स्कामुत्तयं परेत्यञ्य देद्धे ककुभो दाङातयोभ्यः 
समनेतव्ये उत बहतीयोनि उत्तयां च पर्क प्रगृथ्य ककुभा- 

नै ह क 

बुत्तरे सस्पादनीये दति चन्ताया- 

प्रग्रथनेन मुख्यककुप्सम्पच्यभावादक्षरसाम्यमात्रेण मुख्य- 

ककुष्ठब्दस्य गोणत्वापत्तेजघन्यात्तरदाष्दस्येव असम्बाश्वश द- 
त्वे परिष्यञ्य कायलक्षणां योन्युत्तरकाटलक्षणां वाऽङ्गीरृतय 
ककुन्विध्यङ्गीकारात्स्वाभाविकककुभोरेवानयनम्  पवं च सुर्य 

तृचगानसम्प्तिरफीति प्रापे 

तथात्वे पादं पूनरारभतं : इद्यस्य वयथ्यापसेः ककुप्पद्- 
मेव गोणमङ्गीक्ृत्यो त्तरोदे रेन कङ्ुप्त्वविधानात् तयोरेव प्रत्रथ- 

ष, [कष्य कैः 

नेन कङ्कुप्त्वसम्पादनम् । पवं वेदिकानां. प्रग्रथनस्मरणं ब्रा 



. ९ महदौपिकासदितम्. 168 

तप्रगाथसमाख्योत्तराभ्रन्थे पङ्कः पारश्चोपपन्नो ` यबि तृच- 

त्वापर्पन्तिस्लामान्यविधित्वात्तथाऽजुपपन्नाऽ्पि न दुष्यति! ` ̀ 

` भ्रश्रथनं च आद्यां बृहतीं सङ्ृत्परित्वा तस्या अन्लपा- 

देन सह द्वितीयाया अधच पटित्वा तदन्यपादेन सह दि. 
तीयान््याधेचैपठनरूपं बोध्यम् । तेन द्वितीया ककुप् अश्राविश- 
लश्चैरेव । आद्याथास्सघ्षविरदात्यक्षरत्वेऽपि अस्पान्तरत्वान्न दोषः। 

, एवं वा--ज्योतिष्टोम एव माध्यन्दिनपवमाने ' जिच्छन्दा आ | 

वापो माध्यम्द्निः पवमानः पञ्चसामाः इति श्रुतम् । तदथविवः 

रणानि च ‹ गायजामहीयवे गायत्र तृचे मवतः सैरवयौधाज्ञये 
बाते तृचे भवतः ओशानसमन्त्यं चिप" इति । तच्च सैरव- 

यौधाजययोः पूर्वा ब्रहती उत्तरा विष्टारपट्क्तिस्समान्नाता। तदिह 

विशिष्यैव बार्हते तृच इति बादततृचत्वाश्नानात् उत्तरे दे ब्रह- 

तीछन्द स्कावव समानेतव्ये इति प्राप्ते 

नाजर रोरवयोधाजयोदेशेन वादतबिधेः, योनस्तारद्याः 

प्राप्तत्वात् नापि तचाधिकरणत्वविधिः, प्राप्तत्वादेव । नापि 
वाहेततृचाधिकरणत्व विधिः, विरिषस्याव्युत्पन्नत्वात् । अत एव 
न विशिष्ट देदोन सामद्धयष्िधिः। तच तृचो येन वृद ती छन्द स्कत्व- 

विधिः परं मचेत् , सो.ऽप्यवच्छेद् कावच्छेदन वा सामानाधिकरः 

च्येन वा, उभयथाऽप्यसम्भवः । अवच्छेद्कावच्डेदेनाश्चीय- 
माणे प्रगाथस्मरणसमास्योत्तरापाठाद् बाधप्रसङ्गापत्तस्तद्युरोधेन 

सामानाधिकरण्येनैवाश्रायते । एवं च वस्तुतस्तस्य प्राप्तत्वादे- 
तानि वाक्यानि पूवैवाक्यार्थविवरणाथौन्यनुवादकानीत्येव 
ध्येयम् । न दयतान्युत्तरासु सामप्रा्त्चथोनीति केषांचिदुक्त 
युक्त, ^ योन्यां ' त्यनेनैव ` तस्परा्तेः 1 सर्वथा सिद्धमपि प्न 

८५. +०.-- 1. 1 
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यनम् । न चैवं बात इतिवचनस्य योनिब्हतीवच्छेनेवोपपत्तेः, 
परम्रथने अ्रमाणाभावः। चेचसम्पत्तिप्रगथनस्मरणादिनेव तत्सि- 

ेः। एवं च प्रत्रथितवृहतीवसछस्यावच्छेद् कावच्छेदेन विदोष- 

णत्वोपपत्तावपि लक्षणापत्तस्तथा नाध्रेतमिति ध्येयम् । 

त्र आयां ब्रहती षटचिशदक्चषसं पटित्वा तदन्लयपादस्यः 

विरावृत्त्या उत्तरायाः तिष्ठारपङ्क्तेश्चत्वारशदक्षरायाः आद्या 

धं्चेननैका ब्रहती, तदन्यपादस्य द्धिसवृच्या द्वितीयाधे्चैनापया 

शत्येवरूपं प्र्रथनं वोध्यम् । अर सवेत्राद्पान्तरत्वात् किञ्चि- 

दक्षरन्युनत्वेऽपि न तच्छन्दस्कत्वविघातः। 

यत्तु भाष्यकारेण ` बष्िखिष्भो माध्यन्दिनं सवनम् ' इति 
लिङ्गमपि प्रथन एवोपपयते । तथाहि - माध्यन्दिने सवने. 

पञ्च स्तोजाणे, एको माध्यन्दिनिः पवमानः पञ्चदश्स्तोमकः, 

सप्तदशानि चत्वारि पृष्ठानि, तञ्च पवमाने गायक्रामदीयवसा- 

ज्नोष्षड्गायत्रचः, रौरवयौधाज्ययोः पड्ब्रहत्यः, आओश्नससा- 
त्रस्तिस्रल्िष्ठमः। होतुः पृष्ठे पञ्च बृहत्यो दवादश ककुभः विष्टति- 
प्रकारे तथैवान्नानेन वचस्य तावद्धारमभ्यासात् । मैजावरुण- 
पृष्ठे सप्तदश गायत्रचः, व्राह्मणाच्छंस्यच्छावाकपृष्टयोरपि सपदद 

सप्तदश बृहत्यः पकेकतृचाभ्यासनव ¦ एवं पश्चचत्वारशद्रहल्यो 

मुख्याष्षण्णां गायत्रीणां चतुिश्यद्यक्षराणां जिपदानां मध्ये च- 

तसणां गायन्रीणां इदराभिराक्षरेः पादैः सहिता द्वादशच । पूर्वो 

क्ता अष्टाविकादयक्षयः कुमो दादश षर्निहादक्षरात्मिका बृह 
त्यो भवन्ति । तदेव सप्तपश्चा्ाद्रहत्यः। ता एताः षण्णां गायत्री 

णां मध्ये अवरिष्टाभ्यां द्वाभ्यां गयच्ीभ्यां सह सत्तदशभिगौ 
चत्रीभिरेकेकेन पादेन मिखिताः सप्तपञ्चाश््रदत्यः चतुशत्वारि-. 
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वदक्षयाभिकास्सपपश्चाशलिषटुमो भवन्ति । पवमाच्ामिखिभि- 

खिष्टभ्मिः पष्खिष्टुमः। तदेति भरग्रथन एवोपपद्यते । अन्य- 

था . पवमाने अन्यासां बृहतीनां होतुः पृष्ठे चान्यासां ककुभां 

वाशेतयीभ्यस्समानयने षष्टिसङ्खयानुपपत्तेः । अर हि न "षष्ठिः 

धिष्टूमो माध्यदिनं सवनम् ' इति यथाश्रुतं सामानाधिकरण्यसुपप- 
श्रते आ्ाधात् । अतो जघन्यमाध्यंिनिसत्रनपद प्व लक्षणाम- 
दीर्य माध्यदिनसवनाङ्गभूता यास्सामवेदे समा्नताः ताः 
ष्ठिः इत्यथौवगतेदारातयीभ्यस्समानयने खिङ्गारुपपत्तिस्त्यु- 

कतम् । 
तह्टक्षणाया आवद्यकत्वे खाधवान्माध्यन्दिनिसवनस्तोत्रीया- 

णामेव लक्षणादानीतानासपि तच्योपपत्तेरपेक्षितम् । 

एवं चा--' पञश्चच्छन्दा आवापः आभवः पवमानः सक्त- 

सामा ' श्यताद्ववरणारथैषु ` गायच्रसहित गायने तृचे भवतः 

दयावाश्वाल्धीगवे आनुष्रूमे तृचे भवतः उष्णिहि रफ ककुभि 

पौष्कटं कावमन्त्यं जगतीषु" इयेतेषु दयावाश्वान्धीगवयोः 
पूथीऽनुषए् उत्तरे गायत्रो श्रुते। तत्र किं तास्वेव प्रश्रथनं 
विनैव तचे गानं उत प्र्रथनेनेति चिन्तायां - 

पूर्व॑त्र रक्षणं विनैव तृचत्वसामानाधिकरण्येन बृहती- 

छन्दस्कत्बोपपत्तावपि एकस्या पवोत्तरायाः पाठन् तृचगानानुष- 

पत्तेः युक्तं प्रग्रथनम् । प्रकृते तु उत्तरोद्वयस्यापि पाशत् 
तचगानोपपत्तः प्र्रथने प्रमाणामाव इति प्र्षे 

प्रमाणान्तसभावेऽपि प्रगाथस्मरणसमाख्ययोरेव प्रमाण. 
त्वात् परश्रथनम्। तञ्च न पूवेवत् द्विसवृस्या, आपि तु अन्या- 
न्यपादस्य सङ्द्ादृयेव । तावतेव तृचस्यानुष्ुमतोपपत्तेः | 
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अष्टाक्षरेण हि पादेनास्विता गायत्री दाच्िशदश्चसभ्वुष्टुए भवति। 

स्मरणवादपि चैवं प्रग्रथनम् । लिङ्गं च ˆ चतुहातिजग- 

त्यस्तृतीयसयने एका च कङ् ` इति प्रत्रथन एवोपपद्यते । 

तथा हि तृतीयसवने स्तोच्रद्धयम् । सप्तदशः आभैवः 
पवमान पएकविरो चाचिष्ठोमस्तोत्रम् । आभेवे आदयसास्नो षड्गा- 
यत्नः तास्तिश्लो जगव्याऽए्चत्वाररिशदक्चषयत्मिकाः ततस्त्रती- 

यचतुथैसास्नोप्पडनुष्भः ताश्चतस्लो जगत्यः पञ्चमषष्ठसा्लोर- 
ष्णिक्रकुभौ दे कचौ अष्टाविशव्यक्षरे सेका जगती अष्टौ अक्ष 
राण्यवाशिप्यन्ते सप्तमे सान्नि तिष्ो जगलः अश्चिष्टोमस्तोत्ेच 

परत्रथनपूवोभ्यासे सघ वृहत्यः चतुदश ककुभः तत्र सप्त बृ 
ल्यः पञ्च जगत्यः द्वादसाक्षसण्यवाशिष्यन्ते चतुदेशानां च 

ककुभां अष्टौ जगत्यः । अष्टौ अक्षरण्यवरिष्यन्ते तदेवं 
चतुौविखतिजगव्योऽवरिाक्षरेश्च मिख्नतिरेका ककुप । तदिदं 
प्र्रथन पवोपपद्यते । न तु यथाश्चुतगायत्रीपाठे, अद्पाश्चर- 

त्वापत्तेः। तस्मादपि प्रभ्रथनम् ।' 

यत्तु भाष्यकारेण पूवंवदन्ययोवौऽनुषुभोस्समानयनं प्रप्र- 
थने वेति चिन्तितं तत् पौनरक्त्यापत्तेरुपेक्षितम् । | 

यदपि तच्ररल्तादौ लिङ्गान्तरपद् शैनार्थ वणेकान्तरमित्यु- 
क्तं तदपि भाष्योक्तविचारे लिङ्गाचुपपत्तेः पूचेवणेक पव प्रद् 

रितत्वादयुक्तम् ॥ 

एवं वा- गवामयने एकप्रप्ट्यधिकशतत्रयसुव्यात्मके अशी. 

तिरतं -पूर्व. पक्षः तथोत्तरं मध्ये विषुचान् । तन्न पूव॑स्मिन् 
पक्षसि प्रायणीयं प्रथममहः चतुविडं दवितीयं , चत्वारोऽभिश्गु- 
काष्षडहाः पकः पृष्यष्पडहः स.मालः.स. दवितीयः स तृतीयः 
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स चतुथः सख पश्चमः अयोऽभिष्ठवाष्षडहाः पकः पृष्ठयष्षडहः 

अभिनिन्नामैकाहः चयस्स्वरसामानः इदयष्टाधिरातिरदानि आया- 
भ्यामहोभ्यां सह षण्मासाः । गवामयनपरकरणे ब्रह्मसामस्तौ- 

प्रावान्तरप्रकरणे च ` चतुदशतमेन्द्रावा्दताः प्रगाथाःः इति 
श्रुतम् । तत्र कि तिसृषु ऋषु गानं उत द्वयोः प्रग्रथनेनेति 

चिन्तायां- 

प्रगाथस्मरणात् प्रग्रथनेनैवेति सिद्धान्तः । प्र्रथनं च 
रौरवादिवत् दविरादस्या वोध्यम् । एवं च ` पञ्चसु मास्सु 
बादेताः प्रगाथास्समाप्यन्ते ` इति लिङ्गमप्युपपदयते । तथा हि 
सत्यपि ब्रह्मसामस्तोत्रावान्तरपरकरणे (जयः प्रगाथाः न ब्राह्मणा- 

च्छंसिस्तोत्रस्थाः अपि तु बृहद्रथन्तरकाटेयस्तोजीया इन्द्रकर- 

तुश्चान्यत्र स्थानाः ` इति वाक्याद् वान्तरप्रकरणं बाधित्वा ज्योति. 
ष्ोमात्मकप्रथमादेनस्थस्तोत्रान्तरेष्वेव निविरान्ते माष्यटेख- 
नात् । 

छन्दोगसुत्राजुसारात्तु चर्तशस्तोमकद्वितीयदिनस्थस्तो- 

्रास्तरेष्वेव । तापि पवमाने रथन्तरस्य प्रगाथः, होतुः पृष्ठ 

बृहतः, अच्छावाकस्य पृष्ठे काठेयस्येदयेवं बोध्यम् । 

पएवमुक्तवचनादेवेन्द्रक्तुप्रागाथोऽपि उत्तरस्मिन् स्वस्मिन् 

पक्चसि । पतस्य च ब्रह्मसामस्तोचस्थत्वेऽपि तत्राभीवतंसामा- 

मावात् ˆ अभीवर्तादन्यत स्थानाः ` इति बचनाथो न विरुध्यते । 
अवशेषः शतं प्रगाथास्तत्र शतस्येको भाष्यकाररेलनाव् 

प्रथमदिनीयनब्रह्मसामस्तोते। परं तु भाष्यकारोयं नोधसम्रहणं 
नोधसस्मारकवब्राह्यणाच्छंसिस्तोजोपलक्षणाथैम् । वस्तुतस्तस्य 
बृत्सामकपृष्ठवस्वेन दथेतस्यैव प्रसक्तो नौधसप्रसक्त्यभाकवात् | 

(क 

गवामयने अभीवतंस्येव ब्रह्मसामत्वेन विदिष्यः विहितत्वाश्च | 
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छन्दोगसूच्ाजुसारात्तव॒दितीयदिनीयन्रह्मसामस्तोत्रे शात- 
श्थेकः प्रगाथा बोध्यः । अवशिष्टा नवनवतिग्रगाथास्ते पञ्चसु 

भ्रासेषु यावन्तोऽभिश्रवास्तेषां प्रतिषडदं त्तीयादेनवजै म्रति- 

मासं विदात्यहानि पञ्चसु मासेषु शतम् तेषु उत्तमवज्ञै नव. 

नवतिप्रगाथा इन्द्रदेवत्या ब्रहवीछन्दस्काश्च ` समाप्यन्ते । षडट- 

तृतीयेषु उत्तमे च सतोब्रहतीनां तृचानामास्नानात् । अत एव 

" तान्येकविश्चतिर्दिनानि षटमासस्याद्यानि द्वाद े वयेचं अयसिशतं 
सतोबादहंतास्त्चाः' इति वाक्येन तेषां सतोकृतीनां वि. 
धानम् । 

 पवं पञ्चमासपथन्तं पृष्ठचषडरेष्वपि सतोब्हतीनां विधा - 

न भाष्यकारटेखनाद् वगन्तव्यम् । शोषेषु त्वहस्खु विकशशेषवच- 

नाभवि िसणामुष्णिहा जिभिगौयन्नी पादैससंयोगेन ब्ृहती्रय- 

सम्पादनम् । न तु क्वापि ब्रह्मसामस्तोत्रे प्रगाथः । तदेतत् 

पञ्चसु मास्सखु वा्हताः प्रगाथास्समाप्यन्त इति लिङ्ग दयोः 

शरभ्रने उपपद्यते न तु तचगाने क्रियमाणे माप्वटेखनात् । 

भष्टोत्तरदातद्वयसङ्खचाकानागचां पश्चप्रगाथसम्पाद्फददय- 

ऋ्न्युनत्वादष्रनवलयधिकरतावशिष्टानां षट्षश्िस्तृचा भवन्ति । 

ते च सप्ताधिकेषु त्रिषु मासेषु समाप्येरन् तथाहि - पुवोक्त- 

रीदया प्रतिमासं दश्शदिनानां सतोब्रहतीखन्द स्कत्वात् रविाति- 

दिनन्यवद्िष्मानि तानि मासत्रयेण पण्रेस्सम्पद्यन्ते अवशि- 

षानि षट् चतुथैमासस्यामिष्ुवतृतीयवजमुपादेयानीति सता 
धिकेषु षु मासेषु समािस्स्यात् । यदा तु तुस्यन्याय- 

त्वात् पञ्चस्वपि प्रगाथेषु मुख्यतृचे गाने तदा पञ्चद्दानां ऋचां 

न्यूनत्वादविष्टाञ्चिणवदिदातं ऋचः तासां तृचाश्चतुष्षष्टिरेकाः 
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चः ऋगिति पञ्चाधिकेखिभिमौसेस्तरचसमासावपि एका ऋगवशि- 
ष्यत इति तद्वियर्थ्यं च ¦ सवैथा लिङ्गायुपपत्तिः। प्रगाथ. 
ग्दाुपपत्तिश्च । न चैकं नूच पातवा अन्त्यां ऋचं पुनरुपा- 
दायाप्रेमकग्डयपार इयेवं ऋक्प्र्रथनमेव कि न स्यादिति 

वाच्यं (अन्या अन्या ऋचो भवन्ति ` इति वचनेन तश्निरासात्। 
अतः पाद्प्रत्रथनमेवेति सिद्धम् । 

, ॥ 

ह्यं च किङ्गाडुपपत्तिभाष्यकारटेखनायुसारात् प्रकरण 
एव तावत्सङ्खयाककक्पाठमङ्गीरूल्य । यदा तु ‹ चतुदशातभेन्दा- 
बाहंताः प्रगाथाः दारशतयीषु ' इति कल्पसूजकारवचनात् दादा- 
तथीभ्यस्समानयनं तदा पृवेपक्चिणोपि चतुदशतं त॒चानामेव 

समानयनोपपत्तर्लिङ्गञोपपत्तिरविकटेवेति पगाथपदादेव परभ्र- 
थनम् ॥ ६ ॥ 

(७)-अ्थैकत्वादिकस्पस्स्यात् ॥ २१ ॥ अर्थे 

कत्वाहिकस्पस्स्याद्क्सलामयोस्तदर्थत्वात् ॥ 
वचनाहिनियोगस्स्यात् ॥३१ ॥ 

` सामवेदे शहाखमिदेनेकस्यैव स्वरसमूहात्मकस्य सोश्नः 
आगहावसेहादिमेदेन पकारमदा आज्नाताः- एकस्यैव रागस्य 
देशभेदेन प्रकारभेदवत् } तेषां च प्रकाराणामेकगील्थत्वात् 
त्रीहियवादिवदेव विकल्पः सिद्ध एव प्रसङ्गात् स्माय॑ते। 

णवं बा-विकृतिविरोषे कानिचिदप्राकतानि स्तोत्राणि 
विहितानि । तेषु च यूपावरावस्तरणवहिन्यायेन न प्राङ्ृतानां 

ग्धन्तरादिसान्नाश्रुचां वा प्रातिः; श्रारूतस्तोजविशेपेष्वेव तर्षा 



112 पंमीमासादेनं [अध्या ९. पा. २. 

निबद्धत्वात् । तत्प्रकरणे - चेद् श्वुतम्-“ यचा स्तुवते तदसुरा 
अन्ववायन् यत्साश्ना स्तुवते तदसुरा नान्ववायन् तस्मात् य 

पवं विद्धान् सास्ना स्तुवीत इति 1 तत्र ऋक्छन्दोऽप्रगीतक्र- 

कपरः । प्रगतायास्सामविधिनेव प्रपिः। न हि ऋगाश्रयत्वं 

विना सान्नस्स्तोजसाधनता सम्भवति । स्तोभानामथेश्न्यत्वेन 

तदाधितायक्साश्नां गुणाभिधानरूपस्तोजसाधनत्वासम्भवात् | 
८ 

अतस्तत्र प्रगीताप्रगीतक्रचोविकस्पेन साधनता उत प्रगीताथा 

पवेति चिन्तायां- 

अन्तिमस्याख्यातस्य यष्छब्दोपवद्धत्वेन सामविधाथकः- 

त्वाभावात् आचयोरेवाप्राप्ता्थत्वादिना रेट्त्वानिश्चयात् ऋकषसा- 

भयोरुभयोरपि विधिः । अर्थाच्च तुल्यकार्यत्वसिद्धौ विकटपः। 

न चासुरागमनेन ऋचो निन्दितत्वात् कथं तदिधिः, निषधे 

कवाक्यतां विना निन्दात्वस्यवाप्रतीतः। अतो भअव्यन्तदुरारा- 
ध्यानामपि कचा वशीकरणात् विष्येकवाक्यतयाऽस्य स्तुति- 
त्वमेवोति प्रप्त 

वाक्यभेद्विषमरिटविकर्पाददोषभिया यच्छब्दोपबद्ध- 
स्थापि लिङ एव सामविधायकत्वं न तु ल्त्वेन सन्दिग्ध- 

योः। पवं च साश्न एवेयं सव स्तुतिः। ऊऋडनिन्दाऽपि न 

हि निन्दान्यायेन विधेयसामस्तुवयर्धैवेति तस्याः भ्रगौताया 
पव साधनत्वम् । इदं चाधिकरणे यत्र स्तोचावान्तरपकरणे 

साम, तद्योनिरुत्तराश्च न पाताः तद्विषयम् । इतरत्र सान्न 
ऋचां च प्रकरणादिनैवाङ्गत्दोपपत्तेः सामविधिचैयर्थ्यात् । अत 

पव प्ररृतोद्ाहरणे सास्ना इ्येकव चनेपाद्ानात् एकमेव सामसा- 

मवेदादानेयम् 1 ऋक्च तत्र योनिरूपैव 1. पकं साम तृचे भिंयते 
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योन्या. गायति ' ईइव्यादे दींक्षणीयावाङ्नियमन्यायन प्राङततत्त- 
त्स्तो्रीयचोमेवोदेशेनापाङृते अप्रचरत्तेः । कऋलतुगताकृतचतुस्स्ता- 
मत्वादिगणायुरोधासत्तु. एकस्या पव ॒प्रगीताया ऋचस्तावद्धा- 

रमभ्यासः | | 

` नन्वेवे यच्राप्राङतस्तोत्रावान्तरप्रकरणे योनिसतरा चाश्ना- 

ता .तत्नोत्तस्योस्सान्नि प्रमाणाभावः । यत्र च संज्ञादिभिघनं 
स्तोजान्तर्मुपात्तं न च प्रकरणे ऋचः पाताः न वा पक्क 
तोदाहरणवत् सामविधिस्तन्र स्तोज्विध्यन्यथ।नुपपस्या ऋचा- 

मानयनेऽपि सामानयने प्रमाणामावः। अथ तत्र प्रगीतमन््- 

साध्यशुणामिधानस्यैव स्तो्रतया स्तोजविध्यन्यथानुपपच्थैव 
सामानयनम् , ततोऽापि तत एव सामप्राप्तः “ साश्चा स्तुवीत ' 

शति विधिवैयस्यौपत्तिरिति चेद “साशा स्तुवीत इत्यस्यानार- 
कष्याधीतत्वेन प्रकृताचानथेक्येनानिवेदो सर्वत्रैव विदरतावप्रा- 
कतस्तोत्रविषयै सामविधायकत्वो पपत्तेः, माष्यकारादिटख- 

नस्वारस्यादस्य विङ्ृतिविशोषप्रकरणपटितत्वाद्खीकार तु नायं 
बस्तुतस्सामाविधिः अपि तु स्ता्रपदराक्तित्राहकयाज्ञिकम्र- 

सिद्धचुपोद्ररकस्सन्नयुवाद एव अप्राङृतस्तोचविधेस्तुल्यथः 
एकत्वाविधानाथों वेति ध्येयम् ॥ 

 एतदस्वरसादेव वणकान्तर--कवाचित्कमैविरोषे ° अयं सह- 

छ्मानयः` इतीयं ऋक् परगीता अप्रगीताच पठिता । पुनश्च 

' अयं सहस्यमानव इत्येतया आह वनीयभ्रुपतिष्ठते " इत्यनेन विनि. 

युक्त । सा द्विविधया पठितत्वात् द्विविध्राऽपि विकस्पेन 

विनियुज्यत इति प्रात्ते- 
` अप्रगीतायाः प्रगाणाथे एव पाठः । न हनवधारितस्व- 

कायां खख गानम्थाववबोधो वा सम्भवति । भरगीता त्वन- 
` ९८४. ४१.11. 18 
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स्याथ प्रयोजनमपेक्षमाणोपस्थाने विनियुज्यत इति सैव ब्राह्या । 
याऽप्रमीताया एव शाखान्तरे पःठः सोऽपि तत्पुरुषान् प्रति 

ऋकस्वरूपन्ञानाशथै एवति न शाःखन्तरीयप्रगाणाख्यसंस्कार- 

विरोधः ॥ 

पवं वा-साममन्रप्रसङ्गात् ऋग्यज्ञुमन्रयोर्स्वरश्िन्यते- 

ते हि क्वचित् उदात्ताुदात्तस्वीरितथभचयरूपचातुस्स्वयणा- 

धीताः। क्वेचित्त एव शासान्तरे प्रचयवज्ञ बरस्वर्येण । तत्रो 
भयोरपि गीतिग्रकारवाद्धिकस्प प्व । न च ‹ तानो यज्ञक्मण्य- 
जपन्यूङ्गसामसु ' इति स्पत्य तानस्वरस्य विहि तत्वादुभयवाध 

इति वाच्य, श्रोतानामध्ययनविध्यध्यापितानां स्वराणां पाटा 
दिना तत्तत्कत्वपूवैसाधनीभूतमन्तचरत्तित्वस्य प्रवख्प्रमाणप्रामेत- 
त्वेन स्त्या बाध्योगात् । अन्यथा ' अश्चिमूध्ोः इत्यादीनां 

स्त्या नवग्रहाङ्गमोमाचने विनियोगात् क्मादिना आभ्चेयाद्य- 
ङत्वानापत्तेः । न चेवं नवथ्दहोामाङ्गत्वानापत्तिः, सौयाकांक्चेयेव 
नचग्रहहोमाकांक्चयैव वा वाक्यन विनयोगोपपत्तः ! प्रकृते तु ् ौ- 
तस्वरषिरोघात् तानस्प्रतस्प्रामाण्यमवेति पाते - 

श्रौतस्य स्वरस्याध्पयनविधिनाऽध्यापितस्य प्रयाजनापे- 
क्षायां ' यदयच्छकनुयात् तत्त्डयोत् ' इत्यु पबन्धेन प्रकरणादस- 

दछृतमन्त्रचृत्तिपाठेन च पयोजनद्वयमवगम्यते। एकं तावत् 
प्रयोगकालात्पूवेमेवाथेविश्ेपानणोयकत्वम् । न च मन्बाणां 

प्रयोगकाट पवाथस्मारकत्वात् पूवैमथविशेपाचधास्णामावेऽपि 
वाधकामावः, चिध्यवगतस्याप्यथाविन्नेपस्य प्रयोगकाले मन्ज- 

प्रतिपाद्यत्वसन्देहप्रयोगप्राह्युमाचवभङ्गापत्तेः । अतस्तद्थं प्रयो- 

गाद्रहिरेव मन्जाथेनि्गेया्थै, ‹ बहुव्रीहौ प्रङूल्या पूरवेपदुं ̀  इत्यादि. 
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स्वरोपरेगः । अपरं च प्व॑मवधारितस्याप्यर्थस्य प्रयोगमध्ये 
विस्मरणे पुननिणोयकता । तस्य च कादाधचित्कत्वेऽपि मन्त््नै- 
यत्यवदेव स्वरनैयत्योपपत्तिः मन्बोच्वारणवदेव च स्वरोच्यार- 
णसिद्धेने स्वराजुसन्धानमान्रेण नणौयक्ता । | 

तदेवं द्विविधः स्वरस्य क्रतुपयोगः प्रकरणादिना सि. 
दयेत्। तत्र च विशेषरूपेण स्मृत्या यज्ञप्रयोगे तानस्वर- 

विधायिकया बाधात् सामान्यरूपस्य प्रकरणादेः प्रयोगबहिभूता- 

शनिणंयोपयोगित्वविषयंतेव करप्यते । प्रयोगमध्ये विस्मर 
णादौ ठु स्वराजुसन्धानेनेवाथैविरशेषस्मरणम् । अत्र च तान- 
स्याथ विरोषोप्यागाभावनादृषाथैत्वेऽपि एकमन्तबृात्तित्वादे व तस्व 
योद्वबाधकता । इतरथा गुणाजुरोधेन . मन्वाचरस्यापन्तः । अज- 

पेत्याद्धिना पयुदास जपादौ जेस्वयौदिग्रतिग्रसवः । जपाः 

जपतिचोद नाचोदिता मन्त्राः । न्यूङ्खा; रसेषु मन्बविरोषाः ॥ ७॥ 

.. (<)-सामप्रदेशे विकारस्तदपेक्षस्स्यच्छास्च- 
कृतत्वात् ॥ ३२॥ वण तु बादरिय- 
थाद्रव्यं द्रभ्यव्यतिरेकात् ॥ ३३ ॥ 

एवं सामोहोपोद्धातं सप्रसङ्ग निरुप्याधुना सामोदहो 

निरूप्यते । ‹ कवतीषु रथन्तरं गायति, यदयोस्यां गायति ` इत्या 

दौ यत्र सामातिद्रैशः तच्च सासन ऋगक्चराभिव्यक्त्यथैत्वात् 
यन्न स्थाने योनौ पकारायक्षरसंस्कारिका आब्मावादिरूपा 

गोतिदश्रुता तत्र स्थानान्तरे यत्रैवैकारपाट उत्तरादो त्रैव 

आदमावरूपा गीतिरूहितव्या, न॒ तु प्राङृतस्थानपठिताक्षरा- 
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न्तरे क्तव्यः, तत्र गीतेस्तदक्षराभिन्यञ्जकतव्वासम्मवेनायादुप- 
कारकत्वप्रसङ्गात् ! आश्ेमावो हि भक्तौ अचवणेवणौर्मकस्य 
सन्ध्यक्षरस्यैकारस्य विग्छेषरूपसंस्कारयाथेः । न हि पकारो 
नाम वणौन्तर, प्रमाणाभावात् अपितु स्म्रतिसहङृतप्रव्यक्षेणा- 

वर्णेवणीत्मक एव । अतश्च तदि्छेषकस्य आङईमावस्य तत्छा- 
नपठिताश्चरविष्छेपकत्वासम्भवात् यत्रैवोत्तरादावेकारस्तं्नवाई- 

भावः कायेः। 

यद्यपि चायं विष्छेबादिरूपः संस्कासो ना्थासभिधानोप- 

योगितया दाशैः, तद्धयतिरेकेणेव सन्ध्यक्षरेणाथाीभिधानस्य 
जायमानत्वात् । तथाऽपि गानसंस्छृतमन््रजन्यगुणाभिधानन्यक्ते- 

रेव स्तोत्रतया स्तो्त्वसिद्धयथेतयेवोपयुज्यते । न चेवं न 
विष्छेषारिरूप एव संस्कारः प्रमाणामावादननुगमाच । न हि 

व्ष्छिष एव सवैत्र संस्कारः 'ए इरे ई इव्येतानि ताङ- 
व्यम् ' इति स्खलया इदकारथोरपि ताख्त्यत्वात् ‹ तार्व्यमाई 

यद्द्धम्' इति स्षत्याच तत्रापि आ्मावविधानेन तत्र सन्ध्य- 
रत्वाभावेन चिग्छेपासम्भवात् ! अतस्खवां चुगतो वणौन्तराग- 
मेन पूर्वक्षसपरिखोप एव सस्कारस्तोजस्वघटकः । तस्य चे- 
कारस्थ(नस्थित्वणोन्तरेऽपि सम्मवान्नोहसिद्धिरिति वाच्यम्। 
तथात्वेऽपि संस्कार्यतावच्छेदकस्येकारत्वस्याक्चरान्तरेष्वभावेनो- 
दोपपतसः । 

वस्तुतस्तु-परिखोपाख्यसस्काराङ्गीकारे श्रुतस्य वर्णस्य 

स्तोत्रसाधनत्वानापत्तेर्खोपस्य क्वापि संस्कारत्वादरीनाचच वि. 

चछछेषादिरेव सामगप्रस्िद्धाभ्ननुगतोपि संस्कार इति स्सिद्ध 
ऊहः । एवं च पधानभूतोसयदिकरगक्षसजुरोध्ेन यत्र ऋगक्षर- 
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स्पत्व तच्नावरिटगीतेछोपः । यत्र वा ऋगक्षराधिक्ष्यं तनन 

गीतिविरोषस्यालरत्तिः इत्याद्यापद्यमानमपि न दुष्यति ॥ <॥ 

(९)-स्तोभस्येके द्रव्यान्तरे निवृत्तिमृग्व- 
त् ॥ ३४ ॥ सवातिदेदास्तु सामान्या- 
छोकवदिकारस्स्यात् ॥ ३५ ॥ अन्वयं 
चापि दरोयति ॥ ३६॥ निवृत्तिवाऽ- 
धरोपात् ॥ ३७ ॥ अन्वयो वा अर्थ 
वादस्स्यात् ॥ ३८ ॥ 

सास्लः कञथ्िदंरो ऋगक्चराधिरूढः कश्चिच स्तोभाक्षर- 

धिरूढः । प्रजापतिहदयाद स्तोमाक्षयधिरूढ प्व । तत्र सा 

मतिदिशे स्तोभानामण्यतिदेशो भवेन्न वेति चिन्तायां-- | 

, सान्न ऋगक्षराभिन्यक्यथत्ववत् स्तोमाक्षराभिन्यक्लयथे- 

त्वस्य तुल्यत्वात् गुणाञ॒रोधेन प्रधानभूतानाद्चामिव स्तोभा- 

नामपि नातिदेशः। न च स्तोभानां प्रायद्योऽनथकत्वात् स्तो- 

असाधनत्वासम्भवेन निष््रयोजनानां प्राधान्यायुपपत्तेर्गीतिकाल- 

पारच्छेदकत्वेन गीयङ्गत्वात् तद तिदे अतिदेरोपपात्तिरिति 

वाच्यम् । अश्चष्टपतीद्यादिभाष्यकायक्तस्तोभाक्चरणां कगेकवा- 

्यत्वासम्मवेऽपि स्वातन्रयेगैव गुणाभिधानरूपस्तचकरणत्व- 
संभवेन ऋगवदेव प्राघान्योपपत्तेः । यषामपि हइंफडादिस्तो- 

भाक्षसणामथंश्न्यत्व तत्रापि तदुचखारणस्यादण्रदाराऽचुष्टानसाः 
देद्यात् प्रधानक्रगङ्गत्वं प्रकरणादिना स्तीचाङ्गत्वमेव वेति न 

सामाङ्गत्वकट्पनावसरः । न च सान्नो वाऽदणष्राथेत्वं स्तो- 
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भानां वेत्य नियामकामावः । सार्म्मोऽदो दष्टाथेत्वमरो चा- 
~ क ॐ श 

दृष्ात्वमियवेविधवेरूप्यापत्तरेव नियामकत्वादति प्राप्त 

“ यज्ञायङ्ियेन स्तुवीत ` इव्यादौ तत्र तत्र साल्नां सामान्यतो 

विद्दोषतश्च विनियोगस्थैव नियामकत्वेन साभाच्चारणस्येव तदेशे 

अद्ाथत्व, स्तोभानां त्वथैशुल्यानां गीतिकालपारेच्छेदकत्वेन 

दष्ाथत्वमेव ! अन्यथा हि सान्न; प्रकरणादिनैव सवेस्यापि 

विवश्छिताथस्य कामे बिनियोगविधिवैयभ्योपत्तिः। अतो विः 

नियोगवदोन अडिति प्रयोजनलाभे द्वारभूतार्रस्याप तजेघेति 

कडित कस्पना, न तु स्तोमेषु स्तोत्रादेरूपद्ारेसम्बन्धकस्पः 

ना सोपक्चत्वात् । अतस्स्तोभादीनां गालयङ्गत्वात् तद (तेदेेनातेद्- 

क्लापपत्तम तदंशस्य रोपाख्योऽन्यथामावः । अथवस्स्तोमाक्च- 

रेषु तु उगक्षरवदेव स्तोचरायुपखागापरप गीतेरेव तद् ङ्गत्व- 

मिति त परतिभाति। अत एवानथकस्तोभेषु ऋक्सत्वे सान्चः 

आश्रयिक्मत्वं तदभावे शुद्धादष्थत्वमेव ॥ ९ ॥ 

(१ ०)-अधिकं च विवर्णं च जेमिनिः 

स्तोभरशब्दत्वात् ॥ ३९ ॥ 

प्रसङ्गात् स्तोभलक्षणसुच्यते । ये अक्षरेभ्यो ऋगथाभि- 

घानोपयोणिभ्योऽधिका ऋगक्षरविलक्षणा वणास्ते स्तोभाः। 

अन्न ऋगक्चरेभ्योऽधिकत्वेऽपि श्वाद्रिदश्वाद्वेरेव्यभ्यासे कगक्षर- 

विलक्चषणत्वाभावात् अन्त्यं विशोषणम् । आ श्ना ई इल्याद् 

विकारे ऋगक्षरविटक्चषणत्वेऽपि आधिच््याभावाद्ष्यम् । 

वस्तुतस्तु --विलक्षणत्वस्याथानमिधायकत्वरूपत्व अथोभिः 

धायकेषु अभ्चिष्टपतील्यादिस्तोमेप्वव्यापषरन्यस्य च विलक्षण 
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त्वस्य निवेकतुमश्क्यत्वात् यत्राभियुक्तानां स्तोभ इति प्रसि 
द्धिः ते स्तोभाः । स्तोमत्वं च मन्त्वादिवदेवाखण्डोपाधे- 
रिति न हदाक्यतावच्छेदकाप्रसिद्धिः । अन्न च ये अथवन्त- 

स्स्तोभाः तेषां ऋडमन्वदेव गुणिनि षएटगुणाभिधानजनकस्वादेव 

प्रामाण्यम् । गुणाभिधानस्यः चादष्टाथेत्वेऽपि ज्ञानस्य स्वतः 

प्रमाणत्वात् दोषाभावेन चाप्रासाण्यायोगात् विषयासेद्धेः प्रमा- 

णत्वावेघातो ऋग्वदेवं नानुपपन्नः ॥ 

यदि तु देवतावित्रहादिग्रसङ्भिया तात्पयेविषयीभूत- 
स्थेवा्थस्य सिद्धिः । म्रकृते तु सदण्ठन्तं गुणाभिधानस्याद- 
ष्ाथेत्वान्न तत्पयेकटपना अपि त्वाह यंज्ञानजनकत्वमेव तद्ाऽ- 

स्तु पदाथविधया प्रामाण्यं अनथकस्तोभाक्षरवत् । अथ वा 

स्वत्रैवमादिस्थठे पामाण्यामाव.भप प्रयोजनवत्वमात्रेण स्वा- 
ध्यायविधेरुपयोगः । न हि वदत्वावच्छेदेन प्रामाण्यमिति 

राजाज्ञा " वदोऽखिरो धमेमूलम् ̀  इति मुटपदस्य जनकत्वज्ञा- 
पकत्वोभयसाधारण्येनाप्युपपत्तेः ॥ १० ॥ 

(११)-घमम॑स्यार्थकृतत्वाद्रव्यगुणविकारण्यति- 
 क्रमप्रतिषेधे चोदनानुबन्धः समवा- 

यात् ॥ ९० ॥ 
तदेवं भिविधस्याप्युहस्य भराकृतदेवतादिस्थानापन्न एव 

वेृतदेवतादौ प्रसक्ते स्थानापत्तिरिदिानीं निरूप्यते । तज मूले 
तत्कायेकारित्वरूपां स्थानापत्तिमङ्जीककय तस्याः ` पञ्चविधत्व- 

सुक्तम् ¦ यद्यपि च स्चैत्र विधिरेव स्थानापत्तो वीजं, तथाऽ 
^ भ पि तत्सहकारीणि पञ्चेति पञ्चविधंत्वम् । प्रयक्षादचुमानात् 
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ध्रुतस्वशाब्दात् प्रतिषेधादञमितस्वराब्दात् अभावे विभ्यजमि- 

तप्रतिषेध्रकदिपतस्वदाष्दादि ति । 

तेषां चोदाहरणानि ‹ नेवारश्चरः ` इति नीवाराणां नीहि- 
कायैकारित्वे प्लक्षात्! न च नैवार इति विकाराथेतद्धि- 
तरूपस्वराब्दादेव तदिति शाङ््यं, तस्य सम्बन्धसामान्यवाचि- 

स्वेनाप्युपपत्तौ चरोर्नीवारविृतित्वस्य प्रत्यक्षाधीनत्वात् । 

तथा ‹ नखावपूतश्चरभवति ` इद्यत्र नखानामुदूखलमुसल- 

स्थानापन्नत्वमन॒मानात्- नखानां हि आवपनमेव प्रलयक्षेण 

कायैमवधा्यते उटृखलमुखलयोश्चावघातः। आवपनावघातयो- .. - 
श्चैकवितुर्षीमावका्त्वात् तत्साधनयोरप्येकवितुषी नाव प्रयोजन- ' 
कत्वमनुमेयमेच । 

तथा पाश्ुकचातुर्मास्येषु ‹ परेधो पद्यु नियुञ्तीतः इति 
श्रुतस्य परिधेः युपकायेकारित्वं श्रुतस्वशब्दादेव । न द्त्रा- 
प्राकृतनियोजनान्तरविधिः विरिविभ्यादिगोरवापत्तेः। 

तथा (न गिरागिरा! दति निषेधायुवादबखात् गिरापव्- 

काथवाचिस्वराब्दानुमानेनेरापदस्य गिरापदस्थानापन्नत्वम् । 

, तथा ‹ संस्थिते षडे मध्वाह्येत् धृतं वा ` इत्यन्न षड।- 

भावे मध्वदहानारिषेधिना षडहप्रतिषेधमयनुमाय तेन षडहका- 

यैवाचिस्वराब्दानुमानेन पडरस्थानापन्नत्वं मध्वशनादेः । इदं 

च माष्यकारेक्तमापि इृत्वाचिन्तयोदाहतामिति मन्तव्य, षडहस- 

माप्त्युत्तरं तदङ्गप्वेनात्र मध्वशनावेधानेन षडहाभावे मध्वश्ष- 
नविध प्रमाणामावात् | 

स्थिरोदाहरणन्तरं सुग्यमि्युक्तम् । अचर प्रतिभाति-न 
तावत् तत्कायकारित्वं॑तस्स्थानापन्नत्वं॑ब्रह्मवच॑सादिफलरस्य 
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सौयादिकरणस्य च स्वर्गा्चेयादि काथकारित्वाभावेन स्थानाप- 

च्यनापत्तेः । न चष्ापत्तिः, “अगन्म सुवः ` इत्यादौ यागाु- 
मन््रणादौ चोदानापत्तः । ‹ सूयैस्याहं देव यज्यया ` इलादि- 
यागाचुमन्त्रणे यज्यापद् पद्ान्तरप्रक्चपरूपमाक्तोहाभावेऽपि या- 

गान्तस्परत्वेन  अन्यथाभावात्पकस्य मुख्यस्योहस्य तादव- 
स्थ्यात् ! चरूनीवारनखाद्ौीनामवान्तरकायेभेदेन स्थानापच्य- 

नापत्तेश्च । 

तथोद्ादरणान्यप्ययुक्तानि । तथा हि नीवाराणां चरुवि- 

दोषरजनकत्वस्यान्वयन्यतिरेकाभ्यामनुमेयत्वेन यत्यक्षाविषयत्वा- 

त् । न हि साधनसलमानाधिकरणाद्यन्ताभावप्रातियोशेतान- 

वच्छेद् कत्वादिरूपपरत्यक्लायोग्यपद्ाथेघरितव्या्तिघारेतजनकस्वस्य 

रोकिकप्रत्यक्चं सम्भवति । अटोकिकम्र्क्चं तु नखादावपि 

तुल्यम । कश्चैव नवष्वप्युद्टरललमुखलटप्रयाज्यवितुभीभाव- 

प्रयोजकत्वस्य पत्यक्चत्वापत्तः । वृतीयोदाहरणेऽपि यद्यपि 

परिधेः पश्चुनियोजनसाधनत्वं श्रुत, तथाऽपि नियोजनस्य 

युपीयत्वं न श्वुताभेतिं न यूपकायकारित्वस्य श्रुतस्वशब्दग- 
म्यता । चतुथ तु गिरापदस्याभ्रिष्ठोमस्तो्रसाधनत्वाभावेन 

तत्कायेर्येवाप्रसिद्धे स्थौभिधानमात्ररूषकार्यस्य च गीद्यादिश्- 
मैम्राहित्वाभावात् सत्यापि तन्निवतेकत्वे इरापदस्य नैव तत्का- 

योपत्तिरित्युक्तमेव । पञ्चमेऽपि सत्यामपि षडहाद्िकायांपत्तौ 
अभावे विध्रिमैवाद्यक्त्यादिना ` तदकरणे स्वशब्दमाचकल्पनया 

तत्कार्ये मध्वदानादि विध्युपपत्तेः परतिषेधाजुमानवेयथ्यम् । 

अतो मुलोक्तपघरकारानुपपत्तेरेवं वाच्यं यस्य पदाथेस्य येन 

रुपेण याददापद्ाथाकांश्लापूरकत्वे तेनैव रूपेण तस्यास्तारशा- 
ए5. # 0.--1. 16 



या वा मावनायास्ताददयाकारंक्षापूरकत्वं यस्य पदाथेस्य तस्य 
पदाथेस्य तत्पद्ाथैस्थानापन्नत्वम् । आस्त चेद् ब्रह्मवचसादौ 

स्वगादोहिं येन रूपेण माव्यत्वकरणत्वादिना “किमस्या भाग्यं 

करणं वा ' इत्यादि भावनाका्चापूरकत्वं प्रकृतो तनैव रूपेण तद्धा- 

वनासदशायां सौयौदिभावनायां ब्रह्मवचसादेस्तादश्ाकांश्षापूर- 
कत्वात् स्वगादि स्थानापन्नव्वसिद्धिः। सोयैस्य चान्नेयस्थाना- 
पन्नत्वम् । नीवारनखादीनां च-- किमस्य पररूतिद्रव्य वेतुष्य- 

स।धनीमूतक्रियासाधनं वा इत्येवमाचाकाक्षापूरकत्वं तेन तेन 

रूपेण वीहिमुसलादिवदेव समानमिति तत्स्थानापन्नत्दसिद्धि; । 
षडहस्य च येन रूपेण यस्यामेव भावनायां यादराकाश्षा- 

पूरकत्व तस्यामेव तेन मध्वरशनस्येति तस्यापि तत्स्थाना- 

पत्तिः कृत्वाचिन्तया न विरुद्धयत । 

इंटर स्थानापत्तिघटकं च माव्यत्यादिक रूपं पञ्चधाऽ्व- 

गम्यत । क्वचिदुमानात् क्वचिच्छक्तस्वराब्दात् क्वाचह्टाक्च- 

णिकात् क्वाचचत्प्रातषेधानुभितात् क्वाचदमावेविध्यनुमितात्। 

तत्राद्ययोदादहरणं नीवाराः । अनुमानय्रकार्च-- नीवाराः प्रदेयचख- 

प्रकृतिभूताः चवैन्वयग्यत्तिरेकायुविध्ायकान्वयन्य तिरेक वच्च सति 
समवायित्वात् सामान्यसुखव्याप्त्या सतपिण्डवदिति । नखे. 

ष्वापे चेघमेवायुमानप्रकारो वोध्यः-नखा वैतुष्यप्रयोजकाः वै 
तुष्यान्वयव्यत्तिरेकायुावध्ायकान्बय्यतिरेकवस्वात्, कुखार- 

पिकृद्ण्डत्वादिवत् | द्वितीयाद्ाहरणं तु - परिधिरव यूपीयत्वस्य 

शक्त शब्द् गस्यत्वामावेऽपि पारेधिजन्यत्वस्य तद्वम्यत्वात् । त- 

तीयोदाहरणे ‹ दारमयं वर्हि: ` इत्य वर्हिःपदेन तत्कायेलक्षणात् 

दाराणां वर्हिरस्थानापन्नत्वम् । चतुर्थादाहरणं ‹ ऋथ्रक्सोमस्वस्तये " 

इत्यादिक्रंचां प्ररतो बहिष्पवमानस्तोत्रे कटप्तका्यौणां उपहभ्या. 
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ख्यविङृतौ अतिदेरोन पाघ्तौ `न सोमति व्रूयात् इन्दौ इति 
ब्रूयात् ` इति निषेधाञुवादबलेनन्दुपदस्य सोमपदं स्थानापन्न- 
त्वम्। पव “न मित्रस्येति ब्रूयात् यज्ञस्येति श्रूयात् ` इव्याद्यपि 

वेकृतमुदाहतैव्यम् । पञ्चमे तु निषेधकट्पनाभावेऽपि कृत्वाचि 
स्तया तदेव । स्थिरोद्ाहरणं “यदि दीक्षितानां साम्युत्तिष्ठेरन् 

सोममपभज्य विश्वजिता यज्त, यस्स्ायाशुर्ते स विभ्व- 

जिता यज्ञतः इत्यादौ सोमाद्यभाये वेश्वानरेष्टचादौ बोध्यम् । 

तत्र च स्थानापत्तिसत्वेजप न सजादिधमेप्राकतिः, अङ्गापेक्षाया- 

मङ्गघरितसादद्यस्यैव पुरस्स्पूर्तिकत्वेन स्थानापच्यतिदेश्शापेक्षया 

चोदनालिङ्गातिदे स्यैव बट वस्वात् ॥ ११॥ 

(१ २)-तदुत्पत्तेस्त॒ निवृ्तिस्तत्कृतत्वात् स्या- 
त् ॥ ४१॥ अविदयेरन् वाऽर्थवच्वा 
त्संस्कारस्य तदथत्वात् ॥ ४२॥ अ 

ख्या चेवं त्दावेहादिकृतो स्यादप्- 
वत्वात् ।॥ ४३॥ 

परिधौ पुनराक्षिप्य समाधीयते । न परिधेयपस्थानाप- 
घ्रत्वं ‹ परिधौ पश्यं नियुञ्जीत ` इत्यत्र परिधे्नियोजनायुवादेन 
विधावतिप्रसङ्गापत्तेः पद्युनियोजनायुवादेन विधौ विशिष्टोदे- 
वरापत्तेः नियोजनान्तरस्यैवाप्राछृतस्य विधेयत्वात् । अस्तु बा 

स्थानापत्तिः तथाऽपि न परिधौ यूपध्मौः, सत्यपि परस्थिः 
पशुनियोजन प्रति सक्चम्याभ्डत्वे पुरोडाशकपारन्यायेनाश्जिपरि- 

धनप्रयुक्तश्यैव परिपरेः पश्चुनियोजनदोषत्वेन तस्प्रयुक्तत्वाभा- 
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वात् धर्माणां चापूर्वींयपञ्युनियोजनप्रयुक्ताधिकरणाथेत्वेन तद्- 
परयुक्ताधिकरण परिधावसम्भवात् । 

न च गौस्वेण प्रयुक्तत्वस्य नोदेद्यतावच्छेदककोर्ेप्र- 
वदाः, रेषत्वसाधनत्वसम्बन्धित्वापेश्चया प्रयुक्तत्वस्यापि तदघ- 

रितत्वेन ठघुत्वात् । कञश्चाृष्टयटिते यूपस्वरूपे वेयर्थ्याभावात् 
धमाणां केद नादीनां यूपोत्पस्यथेत्वमेव न त्वपूर्वीयसाधनविशे- 

षाथेत्वे आधानवत्। 

न च परिधौ युपत्वमस्ति तद्धि दणश्रदष्टसंस्कारसमुदा- 
यो वा स्यात् ताबत्संस्कछारजन्यादष्ान्तरं वा तद्िरिष्ट काश 

वा, सवथा न परिधौ तत्खन्मवः । परिधानप्रयुक्तधरमोणा- 
मपि सत्वक्त्वादीनां त्राव्यकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वेन जोषणा- 
दीनां यूपधमीणां वाधावदयंमावेन वावत्सस्कारसमुदायासम्भ- 

वात्। न हि यूपराब्दः प्रेकमेकेकसंस्कारवाची, अनेकश- 
क्तिकट्पनापत्तेः । कातपयसंस्कारथुक्ते युपशब्द्प्रथोगामावाच् । 
' यूपं एछनत्ति " इत्यादे स्तत्तत्सस्कारेण “ यूपं सम्पादयेत् ' इत्यथो- 

ङ्गीकारेण समुदायादि बाचत्वेऽप्युपपत्तेः। अन्यथा पकेकसंस्कार- 
स्यापि यूपत्वे तज्ञनकच्छेद नादीनां विकलट्पापत्तेः । अतो यूपत्वो- 

त्पादकानां धमोणामर्थटोपादेवं परिधावसम्भव दति प्राप्त- 

न ताचत्स्थानापत्यसम्भवः, स्यपि नियोजनान्तर्विधो 
माकाशाध्वयुदानवत् प्रारृतनियोजनका्य एव तद्धिधानिन तवदुः 
पपत्तेः। 

@ भ क वस्तुतस्तु - यावदतिदे शेन प्राप्यते तावत्पूर्वमेव परिधि. 
विशिष्टपराङृतनियोजनस्यैव परिधिप्रात्तिफलकतया पशुद्धेेन 
विधानोपपत्तेः स्थानापच्यविरोधः। न च धर्मासम्भवः, उदे. 
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दयस्वरूपे आनथक्यप्रसक्तौ दाखस्य महाविषयत्वसिद्धचथेम - 

पूवैसम्बन्धित्वस्पैवोदे दयताघटक्वात् । सम्बन्धत्वं सम्बद्धा- 

विति प्रतीतिसाशक्षिकस्सकटतत्तत्सम्बन्धत्वव्यपकोऽखण्डोपाधे- 

रूपो धर्मः तेन तत्तत्सम्बन्धान्यतरत्वरूपतया सम्बन्धत्वस्य 
न गुरुभूतत्वाशङ्का. वक्ष्यते चेतत् “ अगन्म ` इत्यादिमन्बस्यापू- 

वाधत्वसिद्धयथमुत्तरयाधिकरणे । 

यत्तु छेदनादीनां युपत्वोत्पादकतया नायुपे परिधो धमे- 
प्रा्िरिति 1 तत्र पा्थैसारथिः -“ त्व दुक्तर्यसव यूपशब्दस्य दष्ठा- 
ट्ष्ठतस्कारसमुदाये शक्तिः न तु ताचत्सस्कारजन्यारष्टान्तरे 

प्रमाणाभावात् । तावस्सस्कारयणापेव च नियोजनाङ्गत्वे अतश्च 

परिधिखलेवाल्यादौ कतिपयध्मेवाघ्रेऽपि धमौन्तरकरणं नानु- 
पपन्नम् ” इति । 

तन्न--समुदायस्यातिरिक्तत्वे तस्येव नियोजनाङ्गत्वापत्तेः 

संस्काराणां समुद्ापेत्पादकत्वापत्तौ परिभ्यादौ तद्भाचन 
ध्रमेप्रा्तयनापत्तेः । अन तिरिक्तत्वे शक्यतावच्छेदकभेदेननिकश- 

क्तितादवस्थ्यात् । इतरथा ठश्चणोच्छद्ापत्तः। अतो ठाघवा- 

दाहवनीयादिपद्वदेदाद्ान्तरे तद्विदिष्काष् एव वा यूपप- 

दस्य राक्तः । तच्ारष् नोच्छरयणाञ्ननादिसकलसस्कारजन्ये 

अपि तु युपाुला्यङ्गकच्छेदनजो पणाण्टाश्चीकरणजन्यमेव । अत 

पव याक्ञिकानां दीक्षाकाले ताचतामेचापकषेः । 

युक्तं चेतत् । दीक्षासु “यूपं छिनत्ति ' इत्यत्र यूपोत्पस्यनु- 
वदिनेव शक्ाकाटविध्यानात् । इतरथा यूपच्छेदनोदे शेन तद्वि- 
धाने वाक्यभेदात् । उच्छ्रयणादीनां तु अञ्चिसंममेन्यायेनो- 
त्पन्नयूपसंस्कारकत्वाद पूवसाघनाभूतपद्युनियोजनाधारत्वलक्षणा - 
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वदयंभावेनायुपे परिध्यादावपि प्राप्त्यु पपत्तिः । उच्छयणमात्र 

परमर्थरोपादिना निवतेते । न चेवं “ यूपायाञ्यमानाय इति 

मन्ते ऊदापात्तिः, भवन्मतेऽपि समानत्वात् । ‹ परिधये अज्यमा- 

नाय ` इत्यायृहस्येष्टाप्येव सुपरिहरत्वाच्च । सूजस्य ऊह परत्वे- 
नापि व्वाख्यानसम्भवात् ॥ १२॥ 

(१ ३)-परार्थन त्वथसामान्यं संस्कारस्य 
तद्र्भत्वात् ॥ ९१ ॥ कियेरन्वाऽथनि- 
वेत्तेः ॥ ९५ ॥ 
¢ 

अभ्युदितेष्टौ दधिश्तयोः प्रदानाथत्वात् प्रदेयधमोस्सायं- 

दोहादयो मवन्येव । तण्डुलश्रपणसाधनत्वस्यापि तु "सह 

श्रपयति ' इति षिधिवबलनाथसिद्धत्वादसल्यपि तत्प्रयुक्तत्वे तच्छे- 
षत्वे वा साधनत्वसम्बन्धेनापूवेसम्बन्धिश्रपणसम्बन्धित्वस्य 

सस्वात् दधिद्यृतयोः प्रणीताधमां अपि उत्पवनप्रणयनादयो 

भवान्ति! न हि धर्मसम्बन्ध उदश्यस्यापूवश्ेषत्वमपि प्रयो 
जकं, गोरवात् । अपि तु शाखस्य महाविषयत्वसिद्धधे अपू 

वैसम्बन्धित्वमेव । अत एव ‹ अगन्म ` इत्यादिमन््रस्याप्यपूवेसा- 
ध्यफलाथत्वम् । स च सम्बन्धः प्रकृते श्रपणसाधनत्वाख्य- 

स्समस्त्येव । - 

नयु दधिश्यतयोस्तण्डुटश्रपणसाधनत्वेऽपे न प्रणीताध- 

भप्रापि , प्रणीतानां हि संयवनाथंसखेन विनियोगात् । प्रृते च 
संयवनाभाषेन तदनुपपत्तेः । अत एव सौयौदिचरुष्वपि वाहि- 
रूष्मणा पाकामावात् कपारतद्ध म॑निवृत्तिवत् संयवनाभावात् 

प्रणीतातद्धमेनिवृत्तिरेवेति चेत् । 
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प्रणीतानां वाक्येन पिण्डसंयवनसाधनत्वावगमेऽपि आनु- 
घङ्गिकहयिःप्राकसाधनत्वस्यापि सत्वम्त् सोयादिचरो प्रते च 
प्रणीताधर्मोपणत्तेः । 

त्वाचिन्तया वाभ्य विचारः । इयं च प्रणीताधम- 

प्रा्िस्सत्यप्यकरभान्तस्त्व दधिद्चतयोः आग्चेयहविरश्रपणसा- 

घनत्वस्य नैमित्तिकस दश्च पणप्रयुक्तत्वेन नेमित्तिकतुख्यत्वात् फ- 
छचमसन्यायेन स्थानाप्च्येव । न तु बीहियवन्यायेनेति 
ध्येयम् ॥ १; ॥ 

(१ )-एकाथत्वादविभागस्स्यात् ॥ ९६ ॥ 
निरदैशाद्या व्यवतिष्ठेरन् ॥ ४७ ॥ 

न् के ज्योतिष्टोमे ‹ पृषठिसुस्तुवते › इत्यनेन षट् पृष्ठस्तोजाणे विहि 
तानि । तत्र बृहद्थन्तरसामसाभ्ययोः ` बृहद्वा स्थन्तरं वा 

पृष्ठं भवति ` इति वचनाद्वेकट्पः । तथा नोधसद्येतससाध्य- 
योरपि । तथा च नियतानि चत्वारील्यादि चित्राधिकरणे कौ- 

स्तुमे स्पष्टम् । तन्न च रथन्तरपुरस्कारेण केचिद्धमी बिहि 

ताः। “रथन्तरे परस्तूयमने सम्मीखयेत् नोशचर्गेयम् ` इत्यादयः । 

केचिच ब्रृहत्पुरस्कारेण “ बृहाति भस्तुयमाने समुद्रं मनसा 

ध्यायेत् उश्चेगयम् ' इत्याद्याः । अतः उभयत्रापि साक्लदरोषित्व- 

मेव न तु निमित्तत्वं उच्ेस्त्वादि पायपाशत्। ते किमुभय- 

त्रापि सङ्धीणीः उत व्यवस्थिता दाति चिन्ताया- 

सत्यपि स्तोत्रमेदे तजन्यारष्टस्य लखाघवादेकजातीयस्येव 
कल्पनादे कापूवेसाधनीभृताथेत्वेन धमोणामवघातादिवत् सङ 

रः । न ह्यनयोः भयाजानुयाजवत् समुचय: येनादृष्टवैजाव्यमा- 
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वश्यकं स्यात्! अत एव विकल्पवचनस्याप्यदशरैकय पव ता- 
स्प्थमित्यपि सुवचम् । अतश्चापूवैस्येकत्वात् तन्तरस्ता्रसाश्नोश्च 
स्वरूपेणापरवेरायुक्तो धमेखङ्करः । 

अत पव रथन्तरस्य आभि त्वा शुर इव्यस्याखच्युत्पन्न- 

त्वेन इुरादिप्रकारस्य, बृहतश्च ' त्वामिद्धि हवामहे ` इत्यस्थामु- 

स्पन्नत्वेन आवाहनादिग्रकारस्य च भेदेऽपि न प्रवेशः। अस्य 

ऋक्साधनताप्रकारत्वेन सामरसाधनताघरकत्वाभावाच । न हि 

ऋगथेभेदेऽपि साख; अक्षसभिव्यञ्चकता भिदयते । कण्वरथन्तर 

प्रकार्दयस्याप्यभावेन धमेप्राप्ल्यनापत्तश्च । 

अत एव केषुचिद्धमेषु रथन्तरस्योपाद्ानं केष्चाचत् बृहत 

इति प्रतिनियतनिदेशाद्रथन्तरत्यादे विवश्चया धमैव्यवस्येल्यप्य- 
पास्तम् । 

न चेघमपि रथन्तरादिगीतेः ऋगक्चरवृत्यरस्य ट्टा- 
त्वेऽपि स्तोभाक्षरवृच्यंशस्यादण्ठाथत्वात् तददष्योञ् गीतिभे- 

देन भेदात् तत्तद पूर्ैसाधनत्वलक्षणयः घर्मणां पदरतो न 

साङ्कयै, कण्वरथन्तरस्य बृहद्र थन्तरस्थानापन्नत्वेन तद्रतस्तो- 

माधितमींशस्य पराङृतस्तोभाधितगीत्यंदाजन्यादष्ठाथत्वेनेव हि- 
रण्यगभेमन््न्यायेन कट्पनात् तत्रापि धर्म्राप्त्युपपत्तिरिति 

वाच्यं, एवमपि कऋगक्षयधिरूढगीव्य॑रो उचैस्त्वादिरूपधभसाङ्क- 
यैस्थानेचारणात् । 

न च तथाऽपि सामद्वयजन्यनियमादष्टमेदात् तान्नियमार- 

एसाधनत्वस्येव च तद्धमबिधाुदेदयतावच्छेद् कत्वात् कण्व- 
रथन्तरे च दहिरण्यगभमन््न्यायेन तद्धेदाभावात् साङ्कयौय- 

नापत्तिरिते वाच्यं, नियमादष्ठस्य नियमजन्यत्वेन सामज्ञन्य- 

त्वाभावात् तज्ञन्यत्वेऽपि वा दष्प्रयोजनस्यैवाक्चराभिन्यक्रत्भा- 
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देः पुरर्स्पूर्तिकतया साधनतद्धमेप्रयोजकत्वेन नियमादध्रस्य 

तत्प्रयोजकत्वामावात् । इतर्था कृष्णल्चरावपि अवधघाततद्ध- 
मेप्राप्त्यापत्तारोति प्रि 

सखल्यपि स्तोचद्वयजन्यापूरवेक्ये अवान्तरक(यमेद्ात् व्यव. 

स्थाक्ताद्धेः। तथा दहि स्तोचत्वं तद्धयाप्यवेजादयं बा न ताव- 
सप्रतिगुणाभिधानग्याक्तविश्रान्ते ददास्तोचत्वानु पप्तः, अपि 

तु तत्ततस्तोमकगुणाभिधानम्यक्तिषु व्यासनज्यच्रन्ति, तासां च न 

यगपद्ं क्षणिकत्वात् कमिकत्वाच्च । अतस्तत्तद्रणामिधानेऽयस्सं- 
स्काररूपाण्यदष्टान्युत्पद्यन्त । सैश्च सकलगुणसमूदाटस्बनास्मिका 
तत्तद्विजातीयस्तोचत्वावाच्छन्ना अआभिधानव्यक्तिरेका उत्पद्यत 

इत्यवश्यं वाच्यं, तत्र च विज्ातीयस्तो्रजनकतावच्छेद्कतया 

संस्कारेष्वपि वेजालयावदयंभावात्, दीक्षणीयावाडनियमन्यायेन 
तत्तत्संस्कारसमूहप्रयुक्ता द्व तत्तद्धम इति न प्रकृतौ 
साङ्कयेम् । 

कण्वरथन्तरे च दिरण्यगभमन्जन्यायेन तन्तत्सस्कारस- 

मूहद्यजनकतयेव ऋगन्तरजन्यस्तद्रासङ्याकगुणाभिध्ानम्य- 

क्तेविधानात् तत्तत्संस्कारसमूहयप्रयुक्त धमप्राप्त्युपपत्तिरिति स्वै- 

मनाकुखम् ॥ १४ । 

(१५)--अप्राते तदिकाराहिरोधाह्यवति- 
छेरन् ॥ ९८ ॥ 

वेदयस्तोमे ˆ कण्वरथन्तरं पृष्ठ मवति: इति श्रुतम् ! तच्च 

प्रकृतो ब्हद्रथन्तरयोरेव पृष्ठरब्दसामानाधेकरण्यात् पृषठपद्- 

समानाधिकरणसासत्वसादद्येन दोतु;ः प्रष्ठ एव निविष्टे, न 

त॒ मे्रावरूणादिपृष्ेषु इति तभरैव कोस्तुमे स्पष्टम् । अतश्च 
एए ४0.111. 17 
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०५ 

बृहद्रथन्तराधेकारत्वात् तद्धभग्राक्षिख्पे पूवाधिकरणोक्त रीत्या 
अधिवदिव। सा च कि समुच्येनोभयधमेप्राक्िः उत विक- 
द्पेनाति चिन्तायां - 

स्तोरद्वयजनकविजातीयसस्कारसमूहयोः प्रतौ तत्तद- 
कसामादेसामश्रीमेदेन विकब्पेनोत्पत्तावपि वैश्यस्तोमे कण्वर- 
थन्तरतद्ाश्रयभूतक्रगादिरूपसामश्र्यैक्येनेक स्मिन्नेव सक्चदशस- 
ह्याकसंस्कारसमूहे तज्ञन्यगुणाभिधानसमूहाटम्बने वा वै. 
जःलयद्धयामिव्यक्तौ बःध्रकामावात् प्रयोजकद्धयसच्वेनाविरुद्ध- 

खम्मीकनःदिघमौणां समुञ्चयः विरुडोचेष्ादनां तु विकट्प 
दात प्राते- 

भाष्यकारेण तावदिग्रापत्लयेव समाहितम् । वादिकक्रा- 

रस्तु - प्ष्ठदयजन्यापूवस्थैकजातीयत्वेनातिदेशेनेह पासौ तत्सा- 
धनत्वेन विकस्पेनेव पृष्ठस्तोव्रद्मयस्य तत्साध्रनीभूतसंस्कारस- 
मूहद्वयस्य च प्रा्िस्ताददासाधनत्वेनेव चोपदिष्टयोः कण्वर- 
थन्तरादेसामतदचोविकव्पेनेव तल्लनकत्वम् । न च सामभ्रोव- 
रात् त्रैजाव्यद्धयाचच्छिन्नोत्पत्तिःः निमीखनादेरपि सामग्रीत्व- 
सम्पादकतया कऋक्साममात्रस्य तद्मावात्। न च सम्माल- 

नदेरपि समुच्चयः, सम्मीलटनादिसमुचये सामग्रीसच्वाद्धेजात्य- 
द्यावाच्छन्नोत्पत्तिः, तदुत्पत्तौ च प्रथोजकसस्वात् सम्मीटना 
दिसमुच्य इति इतरेतयाश्रयात् । एकब्यक्तो जातिद्धयाङ्गी- 

कारेः साङूयैप्रसङ्गाचच । अतस्सम्मीलनादानामैच्छिको विकल्प 
एवेति ॥ १५ ॥ 

(३ ६)-उभयसान्नि चेवमेकार्थापत्तेः ॥ ४१ ॥ 
स्वाथेत्वाहा व्यवस्था स्यात्प्रकृतिवत् ॥ 
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यत्र ससवगोसवदयेनादो बृह दथन्तस्योः पक्रतित पब वि- 

कल्पे प्रापि" उमे ब्रह द्रथन्तरे भवतः' इति श्रुतम । तञ यन्मते 

तावदेकं पृष्ठस्तोञ्च साधनसास्नोरेव च तस्मिन् विकव्पः, तदा तन 

वचनेन तयोस्समुच्यमःचविधान।देकरि्मिन्चिव सप्तदशास्तोमके 

पृष्ठे अशतस्सामद्वय, तत्र च व्यवस्थिता एव तत्तद्धमोः। 

यदा तु प्रकृतावेव प्ृष्ठस्तोचद्धयं चैकद्पिक इह च योरेव 
बृहद्र थन्तरपद खक्चितयोः सञञ्चयस्तदा तत्तत्सामकपृ्टद्धयस्य 

प्रलयकं सस्दरास्वोमकस्य करणाद्धर्माणां व्यवस्येत । न हात्र 
केककाये समुच्चितस्तोचद्धयावधानं, येरैकैककार्य उभयचिधा- 
नात् उभमयन्ोमयध्मास्स्युः । चिरिएनिधिगोरवाद प्राङ्तकायै- 
ताप्त्तेश्च यथावस्थितन्मरेव समु्यमाच्रविधानाङ्खीकरणात् । 

अतस्तत्तत्साश्ि तत्तद्धमो एव सम्भीखनादयः। 

नेमित्तिक्रग्रदाग्रतानियमस्तु सत्यपि सामद्वये तयोर्धिरो- 

धित्वाभावेन निमित्तत्वाभावाच्न भवतीत्युक्तं कौस्तुभे । अर 
च प्र्द्यजन्यापूवैस्यैकजातीयत्वेऽपि समुच्यानुरोधेन व्यक्ति- 
दयोत्पत्तिरिति ध्येयम् । इदं च पृष्ठद्धयसमुच्योद्ाहरणं संसव- 

गोखवकादिसरूप मूटे कत्व.चिन्तयेति द्रष्टव्यम् । 

चस्त॒तस्तु-देषु "उमे बृहद्रथन्तरे मवतः इति अहृत्य 

: पचमान रथन्तर कुयान् बहत्प्रषठे भवति ` इति पञ्चविशव्राह्यणानु- 

रो्रेन सखाख्वायनिकटप रथन्तरस्य पवमानस्तोज निवेश्ाधभेधा- 

नात् न पृष्ठस्तोत्रे उभयोः सा्नोनं वा एकस्मिन् कऋताबु- 

भयोः पृष्ठस्तोजचयोस्समुचयः । 

अत एव पवमानेऽपि रथन्तर विधीयमानं न सम्मील- 
अ (1 नादीन् धर्मान् गृह्णाति । रथन्तरस्य तेर्चिनाऽपि जायमानस्वे- 
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न रथन्तरस्वरूपे आनर्थक्यादपूवैसानत्वरक्षणायां पृष्टजनकः 

संस्कारसमूहसाधनत्वस्थैव रक्षणीयत्वात् । तद्भावे यूपावश- 
¢ € 

स्तरणव््वदप्राङ्तकायोपन्े रथन्तयद्ावप्रापेः। 

अत एव येर्विना रथन्तरमेव पठितुं न शक्यं यथा- 

स्तोमादिभिः तत्रेतयक्षेपकत्वे प्रमाणाभावात् यदा तदाश्रय 

भूत ऋचोपि कगन्तरग्राहकप्रमाणाभावे आक्षिप्यरम् तदा 

तदङ्गभूतस्तोभादनिं ` प्रधान नीयमाने हि तचराङ्गान्यपकषेति' 
इति न्यायेनानुष्ठाने न काचन क्षतिः। अतः ऋत्वन्तरे एताष्द- 

तावाक्यसस्व स्तोजान्तरे विनियोगाभावे चद्सधिकरणं द्र 

घ्रऽ्यम् ॥ १६॥ 

(१७)-पवेणहोमयोस्त्वप्रवुत्तिः समुदाया- 
धरसंयोगात् तदभीन्या हि ॥ ५३ ॥ 
काटस्येति चेत् ॥ ५२ ॥ नाप्रकरण- 

त्वात् ॥ ५३ ॥ मन्त्रवर्णा ॥ ५१ ॥ 
तदभावेशप्रिवदिति चेत् ॥ ५५ ॥ ना- 
धिकारिकत्वात् ॥ ५६ ॥ 

द्दोपूणेमासयोः-- सवेण पार्वणो होमो जोति ` इति 
श्रुतम् । तज सङ्खयाभिन्नं कमद्वयं स॒वपवेदरेवताविरिषट विधौ- 

यते। न च हविस्ममभिष्याहारामावात् नाये देवतातद्धितः, 

सम्बन्धसामान्यवाविन एव योग्यतया ददतापरत्वोपपसेः । 

तदिदं दोमद्वयं विड्ृतावतिदिदयते न वेति चिन्ताय।म्-- 
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प्रयाजवद् तिदे रासम्भवः। न च पर्वेश्ब्दवाच्यकर्मसमुदा- 

यस्यैवात्र देवताभुतस्य उदेशं संस्कारात् तस्य च वि 
तावभावान्नातिदेशलः, पवेराब्द्स्य काटे मुख्यतया कमणि खक्ष 
णाङ्गीकारे प्रमाणामावात् । अतोऽत्र काटस्यैव देवतात्वात् 

तस्य चासंस्कायत्वादायादुपकारकयोरनयोयुक्त पवातिदेशः। 

यदि तु कालस्यापि कमांङ्गतयोपयोगात् स्मतिवरेन स- 

वादौ स्मरतस्यापि पुनराकालिकःत्वसम्मावनानिमित्तकाश्रद्धापरि- 
हाया कमेवद्ेव स्मरणोपपत्तेः सामवायकत्वखाभाय काल- 

संसकारकत्वाभेष्येत तथाऽपि विदत तत्कालीनायामतिदेशे बा- 
धकामावात् । अन्यकाटीनायामपि पश्ुपुरोडारादिवत् ऊहे 

नातिदेशगोपपत्तेने काचित् श्रतिः 

अस्तु वा पवराब्दस्य परणातेदौनवाचित्वादधिकरणभ्युत्प- 
स्या कारुवाचित्ववत् भावब्युत्पस्या कमेवाचित्वस्यापि सम्भ- 
वात् भकरणात्कमेपरत्वमेव, तथाऽपि पर्वशब्दवाच्यस्याप्याञ्ने- 
यादिखमुदायस्य विकृतावपि देवतात्वसम्भवादारादुपकारकयो 

रनयोरतिदेरो न किञ्चिद्वाधकम् । 

यादे तु सन्निपत्योपकारकत्वखाभाथं देवतासस्कारकत्व- 

मिष्येत तथाऽपि पवेत्वस्य दानत्वापरपयाींयस्य प्रयकमाञ्चया- 

दिच्रत्तितया समुदायच्रत्तित्वाभावाद् पूचं साधनत्वेन रूपेणाम्मेया- 

दीनां प्रव्येकमेवोद्धेस्यत्वावगतः हविरभिमरेनमन्बवद्विङताव- 
तिदेशोपपत्तिः । 

न च तत्र राब्दत एव हावेषामुदेश्यत्वावगतेरुदेरयसा- 

दिव्यस्य चाविवक्षितत्वायुक्तोऽतिदेशः । प्रृते तु तद्धितश्- 

ब्देन दैवतास्वेनैतेषासुपाद्ानात् साहिदयविवक्षोपपत्तेः । सल्य- 
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पि वैख्धन्यायेनोदेद्यवाचकपदान्तरकट्पनयाऽऽग्रेयादीनां पर. 

व्येकमुदेदयस्वे उपदेयताद शायां विवक्षितसाहव्यानामाभ्नेयादी. 

नमिव देवतात्वावगमाव् विकतो च तेषामनुपयोगित्वेन सं- 

स्कायत्वाुपपनततेरदेवतासंस्कारकयोः पावणदहामयोरनतिदेश्ा इति 
वाच्यम् । उदेदयसामर्थ्यानुयेधेनाभ्नेयादीनामपि अपूवैसाधनस्वेनेव 

रूपेण देवतात्वावगतेर्घिङृतावातिदेशो पपत्तेः ! इतरथा स्वाहा 

कारपद्युएुरोडाशादावप्यभ्नीषोमत्वादिनेव देवतात्वापत्तेस्सौयैस- 
चनीयादौ तेषामतिदेश्ानापन्तिः। दर्द च सवं तद्धितस्य देव- 

तातिधायकत्वमङीङृत्यो क्तम् । 

वस्त॒तस्तु- विरिष्रषिधो गोरवापत्तेदेविस्समभिव्याहारा- 
भावेन च देवतातद्धितत्वानिश्चयात् पवैणि भवौ पयसंस्कारकौ 
चेदयेत्रमपि तद्धितो पपत्तयःग्यतयाऽपि तदवधारणायोगात् नायं 

देवतातद्ितः । मन्त्रवणदेवं तु क्रमावगताङ्गभावादहेवतापरा्ि 

सिद्धेः पावंणपदं नामधेयमेव । 

अत. एव याज्ञिकानां " षसं वालिनं वयम्, पूणमासं यज,- 

महे, अमावास्या सुभगा खुरोवा ` इतिमन्बरगतपृूणमासामावास्या- 

शब्दयोरेव व्यागवेरखयामुदेशः न तु पवेशब्दस्य । पव च 

तञ्नव्यपूणेमासामावास्यारब्दयोः काटे प्रयोगाभावात् मन्ञाथै- 
पयीरोचनया कमैपरत्वावगतेरेकेकस्याभ्नेयादिच्िक संसकारकत्वेऽ 

पि पू्वोंक्तयीव्या पश्ुपुरोडाशादिवत सौयौदावातिदेरो बाधका- 
मावः। न दादे दंशस्य प्रयाजकसत्वे परप्रयुक्तदेवताोपजीविल्या- 

गांश स्वरूपेणाद्चेयादेरदेवतात्वे सम्भवति । अतो येनेवापूर्वसा- 
धनविरोषरूपेणोदेशांद प्रति संस्कायता तेनेव रूपेण ल्यागांद्य 

प्रति देवतात्वामेति युक्त एव पद्युपुरोडाशादेरिव पा्वेणदोम- 

योरप्यतिदेश्ः। एवं वेष्घेऽपि येनैव रूपेणापूयैसाधनविशोष- 
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त्वादिना पौणैमास्या उद्यता तेमैव रूपेणोत्तरकालप्रतियो- 
गित्वं दष्टाथेत्वात् न तु समुदिताग्नेयस्वादिरूपेणेति उदेश्य 

तावच्छेदककोरौ साहिद्यस्या्नेयत्वादेश्चाविवश्चितत्वायक्त एव 
वेमृधस्यापि विङृतावतिदेशः 

अस्तु वा तत्रोदेद्यतावच्छेदककोरौ साहि्याद्यविवक्चा- 
यामप्युत्तरकालप्रतियोगित्वे उपादेयत्वात् ‹दरेपूणेमासाभ्यामि- 

इतिवत् विवक्षा । अतश्च सोमे विृत्युत्तरत्वभरसङ्गवत् 

सौर्यादावपि पौणमास्युत्तरत्वाभावात् नातिदेशाप्रसङ्ः । अन्वा- 

रम्भणीयायां तु साहिव्यादैरविवक्षा दशेपूणेमासत्वस्योरहेरयताव- 

च्छेदककोरिप्रविष्टत्वाभावादेति युक्तस्तस्या अतिदेशः । प्र 

कृते पावणहोमयोस्तु आश्रयिकमेत्वेन परप्रयुक्तदेवतोपजीषि- 
त्वात् स्वरूपेणाग्चेयादीनां देवतात्वाचुपपत्तयुक्त एवातिदेशः । 

यत्तु समुदायापूवेप्रयुक्तत्वात् पवेणदोमयोर्विक्ृतो च 
सौयीदौ तदभावादनतिदेदा इति । तन्न-- एवमपि वेश्वदेवादि- 
पवेणि तत्सच्वेनातिदेशापन्तेः । प्रयाजादेरपि तत्थथुक्तत्वेन सौ. 
यौदावनतिदेशयापत्तेश्च । न हि प्रयाजादीनां कृतौ परमाप 

प्रयुक्तस्य द्विःकरणानाप्चेः । अपि ठु समुदायःपू्ैपरयुक्त- 
त्वमेव । 

अथ तस्य प्रयोजकता न समुदायापूवैत्वेन, अपि तु 
उत्पस्यपूषौव्यददि तापूवेत्वनेति तेषां सोयौदावतिदेशः, ततः 
पवेणदोयोरपि तुस्यमिति प्रा्े- 

सलयमेवं तथाऽपि केषामपि याक्ञकानां विकृतौ पार्वण- 

होमानवुठानात् आचारस्यैव प्रकृतो साहिव्यस्याञ्चेयत्वादेश्चो- 
देद्यतावच्छेदककोरौ विवक्षा न तु बीदहित्वादिवद्विषक्षा 
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इत्येवंबिधतात्पयैग्राहकत्वावसायात् तस्य च विकृतावभावादन- 

तिदेशः पावणदोमादीनाम् । अत एव॒ नाचारेण तत्तद्धिकृति- 

परैदासरूपेणानन्तश्रुतिकट्पना गौरवापत्तेः । सुच्राण्यप्याचारः 
मेवोरयीषृल समुदायाथैतारूपहेतुपरतया व्याख्येयानि ॥ ९७ ॥ 

(१ ८)-उभयोरविरेषात् ॥ ५७ ॥ यद्भी- 

ज्या वा तदहिषयौ ॥ ५८ ॥ 

सङ्ख्यया कर्मभेदावगतेरेकवाक्यो पात्तकमंद्यस्यापि सन्नि 

धानाद्वान्तरपकरणाद्धा एकेकमन्त्र प्रति रोषित्वावगतेः कद्ध 

यस्यापि पूणैमासदेवताकतया तत्तस्कारकस्वं अमावास्यादेवता- 
कतया चामावास्यासस्कारकत्वं॑प्रधानद्धयानुरोधेनैव मन्द्ध- 

यस्यापि तत्र तच्राब्रुत्तिः । एकपदोपादानावगतकमंद्वयसारिय- 

वस्वा सङ्ृत्स्मृतस्यापि पुनस्स्मरणं ' तां चतुभिः ' इतिवन्नायु- 

पपन्नम् ! नं ह्यत्र यथाक्रमं पाठः येनैकस्य कमेण एक एव 

मन्तो मवेत्! एकपदोपादानात्तु उमयोरप्युभयाङ्गत्वम् । अत 
एव नात्र सुक्तवाकविभागन्याय इति प्रभे- 

समसङ्चाङ्गप्रधानविषये यथाकममेव सम्बन्ध इति न्याय- 

स्योत्खागकसत्वात् एकस्य म्रधानस्यैकेनेव मन्त्रेण निराकांश्चत्वाच 
अश्रुतमन्त्ावृत्तिकट्पने पुनेसस्मारकाकांक्षाकल्पने च प्रमाणा- 
मावादेकस्थैकसंस्कारा्थत्वमेवेति प्रयोजनवशाद्धिभागः ॥ १८ ॥ 

(१ ९)-प्रयाजेऽपीति चेत ॥ ५९ ॥ नचो- 

दितात् ॥ ६० ॥ 
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समिदाद्रेनां चतुणौ प्रयाजानां यदि समिदादिपदै्िरद 
यान्ते. "वप्णु यजति इतिवत् दैवता्विधिः यदिवा विक्षि 
विधिगःरवापत्तेमेच्वणष्देव समिद्रादिदेवताविधिः उत्पत्तिवाक्य- 
स्थं तु समदादिपदं देवतानुघादा नामयेयमेव वा सेधा 
सन्निपत्योपक्ारकत्वसखा भ्य तन्तेयतासंस्काराथैत्वमेव पाश्चण- 

होमस्वादाकायोत्तमायाजादिवादाति । न च समदादीनामुप- 

योगाभावः, वेदे स्वत्न समिदादिपदानामभ्चिसासानाधिकरण्य- 
द्रौनेनाग्रेये उपयोगसम्भवात् । सभिन्माच्स्यैव वा समिन्ध- 
नादावुपयागसच्वेन तस्येव सन्निपस्योपकारकत्वाभेत्ति प्रापे 

सत्यपे वदे खमिद्।दिपदानामश्चेपदसामानाधेकरण्ये इ- 

नद्रमहेन्द्राधिकरणन्यायेन समिदादिपदैस्तत्तत्प्रकादानायुपपात्तिः। 

शब्दस्य दवतात्वन तद्धेदे पदान्तरप्रयागादुपपत्तेः। 

न च पूणैमासादि ब्दस्य पावेणहोमयोर्देवतात्वेऽप तद्थे- 

स्याप्याञ्चेयदिरुटेशांचविपयशाब्ड्प्रतिपाद्यत्वसम्बन्धेनीदेर्यसम्ब-- 

न्घित्वात् पावेणदोमसंस्कायेत्ववदिदापे सामदादिपदस्य दे. 

वतात्वे तत्प्रतिपाद्यस्य र्रेरसं स्कायत्वः पपान्तारति वाच्य, तथा- 

त्वेऽपि ‹समिधो अश्न आज्यस्य वियन्तु । तनूनपाद आस्यस्य 

वेतु ̀ इत्यादमन्बवर्गेष्वग्चेस्सम्बोधनेन ततो सिन्नस्थेव समिदा- 
दिपद्ायस्य क्रियान्वयप्रतीतेस्पभिदादेपदस्याधिप्रतिपाद्कत्वा- 

भावात् अश्चिसस्कारकत्व परावतिदेराुपपत्तेश् । 

यत्तु इतरप्रयाजानमासयदुपकारकत्वेऽंपे समिद्यागस्य 

समिन्धनाङ्गभूतसमित्संस्कारकः्वा>िति। तन्न । तथत्वे या वै 
प्रयाजानां मिथुनं वद्, समिधो बहीरिव यजातत ` इति लिङ्ञाुप- 

पत्तेः। अज्र हि इवशब्देन वस्तुता बहुत्व. मावेनारपेतं बहुत्व. 
ए. ४०,.--1]. 18 
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मिति सूच्यते) न च तत्समिन्धनाङ्गसमित्छु युज्यते, वस्तुत. 

प्व तासां बहुत्वात् । आरादुपकारकत्वपक्चष तु स्यपि बहूव 

चनान्तसमित्पदस्य देवतात्वे प्रतिपदिकसंन्ञावटेनेकस्येव समि- 

त्पदार्थ॑स्य सिद्धौ लिङ्गवरान युक्तो वहुत्वारोपः 1 तस्मात् 
चत्वारोपि प्रयाजा आरादुपकारका एवेति न॒ विकृता 

हितव्याः ॥ १९ ॥ 

दति श्रीखण्डदेवावरचितायां माटदेापकाया 

नवमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः 

अथ नवमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः, 

2 = €. + धो 
(१)-प्रकृतौो यथोत्पत्तिवचनमथानां तथो- 

र्यां ततो तत्प्रकतित्वव््थे चाकार्य- 
त्वात् ॥ १॥ लिङ्कदशेनाचच ॥ २॥ 

ˆ अग्नेरहं देवयज्यया, जीदीणां मेध ̀  इद्यादिमन्त्रेषु समवे- 

ताथ॑त्वादियुक्तिवरेन अश्चिव्रीद्यादिपदानां सौ्यनीवारादिषु दा 
रान्तरसम्बन्धानमित्तान्यथामावातमक ऊहरस्सिद्ध एव प्रोक्चषणा- 
दिवत् । तद्वशेन पदान्तरपरक्चेपात्मको माक्त ऊहः परम्धसिद्धाऽ- 
प्याक्षप्य समाधीयते । भरकृतो हि अभिवरीद्यादिपदेनाभ्चेवीद्या- 
दीनां लक्षणयेवपूवैसाधनत्वेन रूपेण प्रतिपादनात् स्थनीवा- 
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रादीनामपि तेनैव रूपेण प्रकारानोपपत्तः न प्रदान्तरपक्चेपो 

युक्तः । अत एव “पाशान् इति बहुवचनान्तस्य मन्त्रस्य प्र 
ताववैकणशकायां विङ्कतावपि टक्षणयेवैकत्वप्रकाशकत्वान्नोहः। 
न ह्यभ्चिरवीह्यादेपदं राक्ल्या अपूवेसाधनीभूतद्रव्यदेधतादि परं 
भपि तु छक्षणयैव । ‹ शाक्यादन्येन रूपेण ज्ञाते भवति लक्षणाः 

इति न्यायात् । विशेषतश्च राब्दस्थैव देवतास्वात्तस्य चाभ्चि- 
पदेन टक्षणयेवे प्रतीतेस्सूयस्यापि तथैव प्रतोतिसिद्धौ नोह- 
सिद्धिरिति प्रप्ते- 

सल्यप्यपूचैसाध्रनत्वस्य भ्रकृतावुदे दय ताचच्छेद कत्वे स्मि. 
बरीद्यादि पदेन स्वशाक्तजन्यबोधद्वारा अपूवैसाधनीभूतद्रव्यदेव- 

तादि संस्कुयादिव्यर्थो ऽवगम्यते । अत पचर राक्तिजन्यवबोधोऽपि 

बरीरित्वाभ्ित्वादिप्रकारक प्व न त्वपूर्वसाधनत्वप्रकारकः। 
लिङ्कद्प्यश्रुतिवाक्येन तदवच्छ्क्नस्योदेदयस्वेऽपि मन्ञान्तगेत- 

व्रीद्यञ्चयादि पदे लक्षणायां प्रमाणामावात् । अत एव तारश- 

वोधेनापि गोक्षणजन्यादष्रवत् विशेष्य एव द्रव्यदेवतादौ सं. 

स्कारो जन्यते न तूदेद्यतावच्छेद केऽप्यपूवसाधनत्वे । अतश्चोप- 
कौरपृष्ठभावेन द्वारस्य रशाक्तिजन्यबोध्रस्य विङृतावतिदेशे तस्पृ- 

छभविन प्राप्यमाणस्याग्रयादिपदस्य सोयादौ वाधात् द्वारसि- 
द्श्थै पदान्तरपक्षेपो युक्तं एव) 

अत एवां्चवोद्यादंपदानामवधघ्ाता,दं वत् तच्वेनैव रूपेण- 

प्रतौ निरुक्तकार्यजनकत्वेन वध्रानेऽपि तत्कार्याभाव इव त- 
त्कार्य॑स्य तेन कतैमशाक्यत्वेऽपि युक्त एव तस्य विकता 

खोपः। तन्न त्वेतावान् विदेः! कायौभावे रोप एव, भश्च: 

क्यत्वे तौ तज्ञनकोपायान्तययुष्टानमिति । 
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यत्तु मूटे प्रकृतावेव नावघातस्य तत्वेन विधेयता, अपि 
त॒ अपूवैसाधनवेरोषो पायत्वेन इतरथा अदष्टाथेत्वापत्तेः । अत 
श्ाग्नच्यादिपदस्य स्वरूपेणाचेवश्चितत्वात् युक्तं एव पदान्तर- 

पश्चेप इति! तन्न-तथात्व प्रङृतातेव वीदिपयोयाणां वदव्डना- 

दश्चावुष्ठाने वेगुण्यानापत्तेः ¡ येनैव रूपेण मुख्यकायं प्रति जन- 
कता तेनैव रूपेण नियमादधरं प्रल्यापे जनकत्वाचिल्याच् 

यत्तु अथिपदेन शब्दरूपदेवतापरक्राश्नाथं खक्षणाऽवदर्य- 

भाव इति। अत्र च्रूमः। सत्यामाप लक्षणायां यन स्वराक्य- 

व{चकत्वसम्बन्परेन प्रकृतो राब्दल्श्णा न तेनैव सम्बन्धेन 
विकृताविति द्वास्मेदायक्तः पद्ान्तसप्रक्षपः ! 

वस्तुनम्तु- शब्दस्य देवतात्वेऽपिं अपूर्वीयदेवतारूपराब्द्- 

वाच्यत्वेसम्बन्धेनाथस्याप्यपूवसम्बन्धात्पकादयत्वापपत्तेः न म- 

न्बान्तगैताग्नचादि शब्दे शब्दलक्षणेति युक्ता बीहिपद् इव पद्ा- 

स्तरप्रश्चपः। 

अत एव सवैग्रैव तत्प्राप्तौ ' पयाति वा एतद चो ऽक्षरः यदे- 
नदूहति तस्मादचं नोहेत्' इति ऋगश्चरोहप्युदासोपि सङ्ग- 
च्छते । अत पएव तत्कायेरक्राशना्ं तत्प्रकारनसमथे ऋगन्तसेह 

एव कायैः, वैदिकनत्वसामान्यात् तदसम्भवे खौकिकवाक्योहः । 
तथा “अन्वनं माता मन्यताम् ` इत्यायधियुपरेषे मात्रादिशब्दोहप्रातिः 

षेधोपि न माता वधेते न पिता' इव्यादिरूपोऽन्य्ोदलिङ्गम् । 

यद्यपि च नायं प्रतिषधविधिः न्यायप्रा्षत्वादित्युक्तं मन््रा- 
धिकरणकौस्तुभे तथाऽपि निद्यायुवाद एवायमः्यबोहलिङ्गम्। 
न चोहस्य न्यायसिद्धत्वे विकृत्तिवि-षे (विश्वेषां द्वानामुखा- 
णां वपानां मेदसोऽुत्रहि, छागस्य वपाया मेसोऽनुब्रहिः 
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दत्यादिमन्त पाठवैयथ्य, तस्य मन्त्रभ्रेषप्रायशित्तप्रा्िफलटकमन्त- 
त्वसिद्धचथेत्वात् ॥ १॥ 

(२)-जातिनेमितिकं यथास्थानम् ॥ ३॥ 
अविकारमेके अनाषत्वात् ॥ १॥ लि- 

बदशंनच्च ॥५॥ विकारो वा तदु- 
केतः ॥६॥ लिङ्गं मन्त्रचिकीषार्थ- 

म् \ ७॥ नियमो वोभयभागित्वात् ॥ 

मौद्धे चसे *पौण्डरीकाणि बर्हौषि भवन्तिः इति श्रुतम् - 
तत्र बरहिःपदन तत्कायोणि हविरासादनवेदिस्तरणदोतृष्दन- 

पविच्रकरणादा।ग क्षरित्वा तदुदेशेन पुण्डरीकाणि विधी- 

यन्ते । जन्यत्वसम्बन्धाभथकश्च तद्धितः । तत्र वेदिस्तरणे 

प्रकतिप्रावे स्तरणीत वर्हः परिधत्त वेदि जामे मा रिसीर- 
नुया शयाना । दर्मैस्तृणीत हरितेस्सुपणेः निष्का दमे यजमा 

नस्य वधेः इति मन्योऽवदयं वर्हिःपदे दभेपदे योहितव्य पव 

हारेतपदेऽप्युहतव्यो न वेति चिन्तायां-- 

गुणस्य प्रकृताचाविदतत्वन तत्प्रकाशकपदस्यासमवेताथै- 

त्वादनूदः । कथञ्चिन्मान््रवर्णिकगुणावधिक्रस्पनया वा समवे. 

ताथेकत्वेऽपि इह पुण्डरीकपदस्य गुणचिशि्टपद्मवाचित्वात् 
दभपदस्थाने ऊरदहितेन पुण्डरीकपदेनैव गुणप्रकारानोपपत्तः न 

पुनः पदान्तरेण प्रकाशानापेश्चा, अतो हरेतपदलोप एव, नतु 

तस्स्थने प~न्तसरप्रक्षेप इति परत 



{42 पृंमारांसादयेनं [अध्या ९. पा. ३. 

विधो श्रुतस्य पुण्डरोकपदस्य गुणाेशिषटपद्मवाचित्वेऽपि 
प्रकतौ दमौदिपदस्य जातिमाज्रवाचित्वात् तन्मा्रप्रकाशना- 
धं जातिमान्नवाचकस्य पद्यादिपदस्यैव दमादिपदस्थाने उदि 
तब्यत्वात् परृताविव पदान्तरेण गुणप्रकारनाथं हरितपदस्थाने 

पुण्डरीकपद शक्यगुणवाचिपदान्तरोह आवश्यक एव । 

तच्च अद्यपि ‹ पुण्डरीकं सिताम्भोजम् ' इति चिकाण्डिस्मर- 
णात् सितपदं प्रसस्यत तथाऽपि (यथा कप्यासं पुण्डरीकमेव- 

मक्षिणी ' इति वेदे ्रयोगात् पुण्डरीकाक्च इत्यादौ रक्ताम्मोज 
एव शाखस्थानां पुण्डरीकपदप्रयोगाच्च रक्ताम्भोजस्यैव विधे 
यत्वेन रक्तपदमेवोटितन्यम् । 

¢ (~. 

शास्रदीपिकायां तु दभपदस्थने पुण्डरीकपदोहं वदतः 

पाथैसारथे रक्तगुणस्यापि तेनैव प्रकारानान्न रक्तपदोहरिसध्ये- 
दिति ध्येयम् ॥ >॥ 

(३)-रोकिके दोषसंयोगादपवृक्ते हि चो- 

यते निमिततन प्रकृतो स्यादभागि- 
त्वात् ॥९॥ 

देश्चे पशौ “यूपो वै यज्ञस्य दुरिष्टमामुश्चते ययुपसुपस्पृ- 
रोत् यज्ञस्य दुरिष्टमामुञ्चते तरमादूपो नोपस्पृक्यः यदेकं यूप- 

मुपस्पृशोत् एष ते वायो इति व्रूयात्, यदि दवेत ते वायू 
इति, यदि बहून् एते ते वायव ” इति श्रुतम् । तत्र यूपस्य 

प्रकरणादना प्राप्तत्वात् तत्सङ्कयाकस्परो पवेदं मन्ञविधान- 

मिदयविवदम् । स्पशः परं विहितो अविहितो वेति चिन्तायां-- 
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प्रकरणादिना अश्वप्रातिग्रहेष्टिन्यायेन च विरहितस्पीङ्गतया 
तन्निमिन्तकतया वा नेमित्तकमिद् कर्माङ्गतया विधीयते । नं 
हीदं दोषरिघोता्थ येन विहिते तदमावादपरच्रत्तिः, यज्ञस्य 
विहितत्वेन दुरिष्टजनकत्वासम्मवनाथवादमाचत्वात् । यदि 

त्वज स्पर्ीनिवेध्ाधिक्यात् यदिरब्दोपाद्ानाचाश्वप्रतिग्रहेष्टिै- 
रक्षण्यमाशङ्कयेत ततो ऽसित्वयं विदितस्थैव युपान्वारम्मादेस्स्य- 

रस्य ग्रहाणाग्रहणवत् पाश्चिकत्वसिद्ध्र्थो निषेधः । ततश्च 
तत्करणपक्षे अय मन््पाटोभङ्कमिति यदिराब्दाचियेधः। 

यदि त्वष्टदोषदुष्टविकस्पाभिया निषेधस्य रागग्राषयुप- 

स्परोविषयत्वमाशङ्गयत ततो नषेधस्यापि कलतुमध्यप्रसक्तगम. 

नागमनादिषयुक्तयूपस्पदाविषयत्वेन ` नानृते वदत्, न खियमुपे- 

यात् ` इत्यादिवत् क्रत्वङ्गत्वोपपत्तेः स्पद्चैस्य ऋलतुवगुण्यापाद्क- 

व्वावसायात् तत्प्रायशित्तत्वेनायं मन्त्रविधिः कत्वथ एव् - 
एवं च यूपानेकत्वे न्यायाद्व पतौ ते इत्यादूहा मन्रत्वाकिद्धच- 
थै पुनः पठ्यते । न चैवमप्युहितमन्त्रपाठमाच्रस्य प्रयोजन 
छामेऽपि यदि द्वावित्यादिविनियोगप्रयोजनामावः दैक्षसन्निधि- 

पडेतानां अयाणामेषां पाराध्रिकरणन्यायेन तनैव विकल्प 
प्रसक्तावुत्कषंसि दचथत्वादिति प्राप्ते 

वस्तुतो यज्ञस्य पापापरपयायदुारिष्रजनकत्वामावेऽपि नि- 

न्दाथेवादे यज्ञप्रयोगजन्ययूणनष्ठदुरि्टस्य युपस्पदैकतैरि स 

श्चारसङ्ातननास्य निषधस्य यज्ञप्रयोगसमाप्त्युत्तरकाटीनत्वा- 

वगमात् पुरूषाधेत्वावगतेरस्यापि तदाषानिवारणार्थस्य प्राय- 
धित्तस्य लिङ्केन प्रकरणं बाधत्वा पुटषाथेत्वमेव । अत एव 

सू्रभाष्यस्वारस्यादरूपकायाोपवगत्तरमेवेद्ं प्रायध्ित्तं न तु 

वातिकाद स्वारस्यात् कतुमध्यगतैःकिकरस्परेऽपीति ध्येयम् । 
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अत॒ एव यज्ञस्यैव युपनिष्ठदोपज्नकत्वातः यज्ञातपूर्व 
कारणाभावेन अद्युचित्वापरपयोयद्।षाभावात् कतुमभ्यगत- 

ठोकिस्परशेऽपि न दोषः। 

अत पव ` यूपचिल्यागुपस्परोने स्नायात् ' इति स्मातेमपि 

प्रायञित्तं बारेःक्रतुवेषयमेव निषधस्य मूखन्तयकट्पनात् । 

अस्तु वा तस्य सामान्यविषयत्वाद्न्तःक्रतुगतलौकिक- 

विषयत्वमपि । तदा तु कस्विक्कठैको विहितोपि स्पशः रामि- 

अरवन्निषेधविषय पव । तमातक्म्य प्रवृत्तस्यातिविल्यविधानो- 

पपत्तेः। सवैथा युपकायोपवगै एवाथे पुरषार्थो मन््रपाटः। 
अत एव॒ निषधवाक्यप्रापरयूपमनूद्य मन्बच्रयमिदं स्टतन्त्रमेव 

तत्तत्सङ्क्याकस्पर्चे निमित्ते तज्ञन्यदोषनिघातार्थं विधीयते 

न तु कथित् कस्यचिदृह इति सिद्धम् ॥३॥ 

()-अन्यायसत्वविकारेणद्ृष्टप्रतिघातित्वाद- 
विरोषाच्च तेनास्य ॥१०॥ विकारो 

वा तदथत्वात् ॥ १३॥ अपिं त्वन्या- 
यसम्बन्धात्प्रकृतिवत् परेष्वपि यथार्थं 

स्यात् ॥ १२॥ यथार्थं त्वन्यायस्या- 

चोदितत्वात् ॥ १३॥ छन्दसि तु य- 
यटृषटप् ।॥ १९॥ 

> भ (~ ( 

दश्च एव पड्ुपारप्रमोचनेऽचुमन््रणद्धयमाख्नातम्-- अदितिः 
पाशं भ्रमुमोक्त्वेतं ' इल्येकवननान्तमेकं ° अदितिः पादान् भ्रमु- 
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मोक्त्वतान् ' इते बहुवचनान्तमपरम् । तचान्त्यस्यापि विकल्पे- 

नैकपािकायामेव प्रकृतौ नवेशा इति वक्ष्यते । तदेतन्मन्ञ- 
दयं द्विपारिःकायां विकृतौ अतिदेरोन प्राञ्चम् । तच एक- 

वचनान्तस्य तावत् प्रृतो समवेततया पारसङ्गचापकाश्कत्वात् 

द्विवचननोद दतययविवादमेव । न च प्रातपारामस्यावृत्तेरनूहः 

शङ्गयः, अस्यानुमन्बणमन्त्रत्वेन तन्त्रणेव प्रयोगात् । बहुवच- 
नस्य तु पङ्कतावसमवताथकत्वेनादश्टाथे साधुत्वं वा प्रयो 
गाद्धिरूतावनूहः । 

अस्तु त्रा ठक्षणयाऽप्यथेपकाश्चकत्वे सम्भवति साधुत्वा- 

दयथकत्वस्यान्याय्यत्वात् बहुवचनस्थेकत्वलक्षणाथकत्वं, तथाऽपि 

स्वशक्याश्रयावयवजन्यावयविवृत्तिसङ्खयात्वसम्बन्धेन प्रकृता- 

वेकत्वटक्षणायः इब विक्त द्धित्वलक्षणाया अपि सम्भवाद् 

नूहः । न चय निषिद्धा ' खपां खदुक् ' इत्यजुशासनेनैव चि दहित- 

त्वात् । न च दप्मनुविधिदछन्दसि ` इत्यनुशासनात् भ्रतावस्य 

दष्रत्वेनैकत्वलक्षकत्वेऽपि षिक्ृतावद्त्वन द्धित्वलक्षकत्वायुप- 
पत्तिरिति वाच्यं, प्रकरणेन प्रृतो दष्टत्ववत् अतिदेरोन विक्त 

तावपि दष्रत्वात्। इतरथोत्कश्रणाप्यस्य मन्स्योपपत्तेरेकत्व- 

स्यापि टक्षणानापत्तेः। अतो दविपारकायामपि एवकस्पेन द्विव- 
चनवत् बहवचनप्रयोग इति प्राप्ते 

सत्यं निरुक्तसम्बन्धेन देत्वरुक्चषणासम्भवः तथाभप सा 

कि "सुपां सुद्धक् ` इव्यजुरासनशिषएटतया निरूढलक्षणा वा स्यात् 

गङ्गायां घोष इतवत् साम्प्रतिको वा। नाद्यः अनुश्ासनस्य 

` दृष्टानुविधिः छन्दसि ` इत्यनेन यत्व पाटाख्यद् दोन तद्धिषय- 
त्वेनैव नियतत्वात् अन्यथा वेदिकप्रमाणप्रमितमाजस्य दष्टपदा- 

20४. #0..-11. 19 
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त्वे विश्वजिति स्वशकामपदे ऊदहादौ च छान्दसविधिप्रचर- 
स्थापत्तः । अतदछान्दसविधः पाठतमान्रविषयत्वात् विकृताव. 

तिदि एमनरेऽप्रबत्तेः नायुशासनिकनिरूढ टश्चणया द्वित्वोपस्थातः। 

नान्त्यः - अनुशासनाविषयीमभूतेऽपि बहुवचनस्य रक्षणा- 
ङगीकारे अनुशासनवैयर्थ्यापत्तेः । 

अस्तु वा सा तथाऽपि प्रकृता यथा व्या एकत्वोप- 
स्थितिने तया विकृतौ द्धित्वोपास्थतिरिति प्राकृतच्रत्तिवा- 

धात् तद्रारकस्य बहुवचनस्यापि वाधे द्धित्वप्रकाशनरूपका- 

यानुरोधेन राक्तद्धिवचनप्रक्षेपावद्यभावः । स्वाधीने चाब्द्ः 

प्रयोगे किमिल्यवाचकं पदं धरयोकष्यामह इति न्यायात् 

अत एव {इत्वोपस्थित्यर अङ्गट्टिविन्यासोऽप्यनाशङ्कचः 
मच्रपदान्तराणामप्यथेवोधकलत्वानापत्तेः । अत एव॒ बहुपारःक- 
स्थखे वहुवचनभ्रयोगेऽपि न तस्य मनत्वम्। भरकृतौ निरूढ- 
छक्षणया एकत्वप्रकः शक एव तस्मिन् मन्बत्वात् । इह शाक्त्य 
वहुत्वभ्रकादाके तस्मिन् मन्त्वायुपपत्तेः ॥ ४ ॥ 

(५)-विप्रतियन्तौ विकस्पस्स्यात् समत्वात् 
गुणे स्वन्यायकरल्यनैकदेरात्वात् ॥ १५ ॥ 
प्रकरणविहोषाञ्च ॥ १६॥ अथाभावातत 
नेवं स्यात् गुणमात्रभितरत् ॥ १७ ॥ 
दयावोस्तथेति चेत् ॥ १८ ॥ नोत्पत्ति- 
व्दत्वात् ॥१९॥ 
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बहव चनान्तपारमन्रस्य दक्ष पव निवदामङ्खीकत्य विङ- 
ताबृहश्िन्तितः । स पव त्विह चिन्त्यते । कि बहुपाश्िका- 
यामुत्कषेः उत द्रश्च पव निवेरा इति । तत्र वहुत्वप्रकादान 
लिङ्गादचुष्ानसादेइ्यादेवाधे पूषाटमन्रणादिवत् विङृतावुत्क्षः। 

न च तद्भत्सामान्यसम्बन्धवोधक्रप्रमाणाभावः, ज्योतिष्ोममदा- 

प्रकरणस्यैवानथ॑क्यतद ज्गन्यायसहङृतस्य कतुपद्ुषु सामान्यस- 
म्बन्धबोधकस्य सत्वात् । 

न चैवमपि पादाप्रातिपदिकाथस्य पाशस्य द्वितीयाशस्य 
कमेत्वस्य प्रमोचनमावनायाश्च प्रधानभूताया दैष्चेऽपि सम्भ- 

वेन तत्प्रतिपादकपदानां लिङ्गविरोधामावेनानुनसादे द्यादि- 

बाधे प्रमाणाभावात् न गुणभूतवहुवचनमाजानुरोधेनोत्कषकदपना 

युक्तेति वाच्यं, अनेकेषामपि पद्रानमेकवीद्यादिपदानुरोधेन 
तरीहग्रयोग एव सङ्गोचवदुत्कषेस्याप्युपपत्तेः । इतरथा एकपू- 

पपद्।लुरोधेनेतरपदानामुत्कषानापत्तेश्च । गुणभूतालिङ्गा नुरोधेन 

प्रातिपदिकादेमंषीवजं सङ्खोचवत् गगभूतवचनाटुरोध्रेनापि द- 
दुत्कषोपपरत्तेश्च 

प्रातिपदिकाथवत् लिङ्गसहन्यदेरपि कारक पवान्वयेन 

प्रातिपदिकाथ प्रति सङ्खयादेगेणत्वे प्रमाणाभावाच्च । पर्वं 

चेकवचनान्तपादरामन्रेण विकट्पोऽप्यष्रदोषदुष्टौ न भवेदेति 

प्रापे - 

ना्ोत्कषेः गुणभरूतवहुवचनायुर घेन प्रघ.नभूतानां बहूना- 

मुत्क्षै प्रमाणाभावात् । विमक्त्युपात्ताटङ्सङ्कयान्वाधेत्वरूप- 

सस्वस्मास्याचुरोधेन पािकान्वयवेचायां लिङ्कसङ्खयदेः पराति- 

पदिकाथेप्राधान्येनेवान्वयाच । 
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न चैवं लिङ्गा्यनुरोधेन प्रधानमूतवबहुतरेतरपदसङ्खोचस्या- 
प्यनापत्तिः, गुणथूताुसेधेन प्रधानभूतस्य सङ्कोचेऽपि प्रकर 

णादिबाधप्रसङ्नोत्कषे प्रमाणामावात्। सङ्कोचे त्यवजैनीयतया 

नान्त्सयसन्निधिबाधेऽप्युत्कषरौ नान्तरीयकत्वाभावेन तद्वाधस्याः 
न्याय्यत्वाच्च । 

पूषादिपदानां तु गुणत्वाभावात् तद्धथतिरकेणेतरपद्ानां 

प्ररृतोपयोग्यथप्रतिपादकत्वाभावाच्ोत्कषै इति वैषम्यम् । प्रकृते 

त॒ पड्ुपाशकर्मकोन्मोचनमात्रपरकारानसेयवे'पयेर्पगत्वात् सद्धा 

यास्स्वरूपेण प्रकारानानपेक्षत्व!त् सङ्खयावाचकपदवेयर्यपरि- 
हारं तस्य पारासङ्याप्रकारानोपयोगकर्पनेऽपि नेनरपदानां 

तद्धचातरेकेण प्रङृतोपयोग्य्थांप्रति पाद् कत्वमिति विशेषः 

अत एव बहुवचनं ‹ सुपां खदक् ` इयेवं स्वशाक्यवदुत्वाश्न- 

यीभूतपाश्ावयवजन्यपाररूपावय वि वृत्तित्वसम्बन्धेनैकत्वलक्षणाः 
थमेव । उवं च फलमुखत्वात् विषमार्ठोऽपि विकदट्पो न 

दोषायेति ध्येयम् । इतस्थोत्कर्षपश्चेऽप्येकवचनान्तमन्रस्येवोहेन 

बहुपारिकायासन्यस्यामिव क्रतुपद्युष्बपि बहुवचनान्तत्वोपपत्ते- 

स्तत्पटफखं मन्बत्वमात्रसिद्धिरूपं मन्द् स्यात् ५५॥ 

(६)-अपृवें त्वविकारोपरदेरात्पतीयेत ॥२०॥ 

अत एव दशेपूणेमासयोः ' पलं सन्नद्य ` इत्येकवश्नान्तो 
मन्त्र एकपल्लीकप्रयोग इव द्विवहुपल्लीकप्रयोगयोरप्यविकारेणेव 
प्रयोक्तव्यः। न च लिङ्खेनेकपल्लीकप्रयोग प्व मन्बोऽङ्ग दि- 

वहुपर्लाकिप्रयोगयोस्तुहेनातिदिदयत इति युक्तम्, प्रयोगयोः 

परस्परं प्रकृतिविकारभाव प्रमाणामवात्। लिङ्गस्य वश्य 
माणरीत्या सवेसाधारणत्वाच्च, यत्र॒ ह्यपदेदास्यम्रापकभरमा- 
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णस्थैकमाताविषयत्वं अन्यत्र च काथैमुखेनातिदेशतः प्राभि. 

स्तत्रैवोहो न तु पापकप्रमाणस्य सर्वविषयत्वे । अचर च 

पारान्यायेन प्रातिपदेकादिषिङ्गस्य सवैविषयत्वो पपत्तरेकवच- 
नानुसेधेन सङ्गोचायोगान्नास्य प्राप्रकग्रमाणस्यैकपलीप्रयोगमा्- 

विषयत्वम् । 

न च कतुपद्युनां समानविधानत्वकृत्वाचिन्तायां ‹ भास्मा ' 

इत्यस्य लिङ्गुरोधेन मेषीवज्ञ सङ्काचवदिदाप्येकवचनायुरो- 

धेन मन्रसङ्कोचोपपत्तिरिति वाच्यं, विना कारणं पुद्िङ्गस्य लक्ष 

णायां प्रमाणाभावेन तत्र सङ्काचोपपरत्तावपि प्रेते सङ्कोचे 

प्रमा्राभावात्। न द्यत्र द्विबहुपल्लीकप्रयोगे एकवचनस्य ल 

क्षणा प्रयेकव्यक्तिगतेकत्वाभिप्रायेण तदुपपत्तेः । यथेव दहि 

शङ्का घटा इत्यादौ शङ्क गणस्य प्रयेकच्त्तित्वेनान्वयः तथैक - 
वचनाभिदहितस्यैकत्वस्यापि ब्रयेकव्यक्तिबुत्तित्वेनान्वये न॒ का- 

चित् क्षतिः । न चेत्र "बहुषु बहुवचनम् ` इत्यायनुरासनस्य 

निर्वेषयत्वा पत्ति, बहुत्वस्य शाब्द बोधविवक्षायां तदुपपत्तेः । 
न चवं ‹पद्युना यजत ' इत्यादौ द्विज्जिपद्युप्रहणेऽपि बाध- 

कानापन्तिः । प्रथमातिक्रमे कारणामवेनैक वचनस्यैचिछिकपश्वन्त- 

व्याचरृत्िफरुकत्यापपत्तेः। अतश्च दविबहुपलीकप्रयोगे एकवच- 
नान्तस्यैव मन्ञस्य प्रयोगोपपत्तेने तचीहो न वा (बीहीर्णा 

मेघ ' इदिवत् लोप इति सिद्धम् ॥ ६ ॥ 

(७)-विंदतौ चापि तद्टचनात् ॥ २१ ॥ 
एव प्रकृतावेव समवरेताथेकत्वेन द्विवहु पल्लीकप्रयोगयो- 

रपि मन््रस्याविकारे सिद्धे वकृतौ द्धवहुपल्लीकप्रयोगयोरपि 
प्र्येकव्यक्तिगतत्वेनेवेकवचनस्य प्रयोगोपपत्तर्नोहः। 
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न चेवमनेकपाशिकायां विकृतावप्येकवचनान्तस्य पाराम- 
त््रस्योदानापात्तिः एकवचनस्य ॒प्रलयेकव्याक्तिगतत्वेनापपत्तारोति 

वाच्यं, प्रकृतौ पारास्येकत्वन तंद्रतैकवचनस्यापूवैसाघनन्याक्ते- 
परिच्छेद कीभूतसङ्खचाध्रकाशकत्वन विकृतावपि तादशसङ्कधा 
प्रकादानाथमूहावदयं भावात् । प्रहृते त्वेकवचनस्य प्रमाणा- 
न्तरानवध॒तपल्लयनेकत्वावरुद् प्रयोगवेषयेऽपि पाहाधेकरणन्या- 

येन प्रचर्यवगतेः न पर्च्छिदकीभूतसङ्धयाप्रकाराकत्दमिति 
वैषम्यम् ॥ ७ ॥ 

(<)-अधिगो सवनीयेषु तदहत्समानविधा- 
नाश्रेत् ॥ २२॥ 

एवं क्रतुपदूनां समान चिधानत्वपूवेपक्षे ' प्रास्मा ` इत्यधि- 
गुपरेष एकवचनान्त एव तेषु प्रयोक्तव्यः पल्लीशब्दवत् । न 
त्वेकवचनानुरोधेनेकपद्युक एव दैक्षादौ, एकवचनस्य प्रलयेक 
व्यक्त्याभिप्रायेण गणेऽपि श्रुद्यैव सम्भवात् । अत एव॒ यस्य 
पुषधिङ्गस्य श्रुलया सखीपुंसगणे असम्भवस्तत्राल्यन्तनिषरिद्धल- 
क्षणायां प्रमाणाभावात् मेषीवजै पुपश्ुष्वेव सङ्खोच इति 
वैषम्यम् । 

असमानविधानत्वसिद्धान्ते तु ̀  प्रास्मा ` इत्ययं वचने लिङ्ध 
च रैभ्यो अस्या अरि मरतात्' द्येवमूहितम्य एव । तदेतत् 
तातीयस्य समानविधानत्वविचारस्य प्रयोजनमात्रकथनम् ॥ ८ ॥ 

(९)-प्रतिनिधौ चाविकारात् ॥ २३ ॥ अ- 
नास्ननादशञब्दत्वमभावाञचेतरस्य स्याद् ॥ 
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तादथ्याद्या तदाख्यं स्यात् संस्कररति- 
शिष्टत्वात् ॥२५॥ उक्तं च तत्च- 

मस्य ॥ २६॥ 

यञ्र तु अवयवसादद्येन भतिनिधिनियमः यथा नीवा- 
रपूनीकादौ त॒ वीद्यादिशाखणेव नीवारादिगतवीद्यवयवस- 

मानजातीयावयवानामःपे साधनत्वावगतेः संस्कारविश्रीनां मु 

ख्यद्रव्यसमानविधानत्वस्य तृतीये स्थापितत्वात् ‹बीदहीणां मेधः 

इति मन्बोऽप्यावकारेणेव भ्रवतैते न तु नीवाराणामिव्येवसमूहि- 

तम्यः। एवे सोमप्रदघरितमन्त्रा अपि प्रतिनिधौ मुख्यमुख्य- 
स्थानापत्यतिदेशे प्रमाणाभावात् । 

न च नीवारगतव्रोद्यवयवादौ वीदहित्वज्ञातौ प्रमाणाभा- 

वेन तेच कथं वीहेपदप्रयोगः, पुरोडाराप्रकृतित्वस्य षष्ठ्य- 

थत्वेन बीहिपद्वाच्यवीहेत्वजातः प्रकृतित्वायोगे बीहिपदेन 

छक्षणया बीहित्वसाध्नताक्चिप्तसाधनताकत्वसमस्बन्धन वीद्य- 

वयविन इव तद्वयवानामप्युपाद्नेन नीवारगतब्ोह्यवयवा- 

नामपि प्रकारानोापपत्तेः। ` वाहिभि्य॑ज्ेत ` इत्यनेन वीहित्वजाते- 

स्साधनता शब्देनोच्यते तदाश्चयावयविनस्तद्वयवानां च सा- 

धनत्वमथोदाक्षिप्यते इत्युक्तं तृतीये । 

वस्तुतः पुरोडाशस्य बीद्यवयवतण्डुरप्रकृतित्वस्येव स- 
स्वेन वबीहिपदेन बीद्यवयवानामेव रक्षणाच्च सोमत्वादेकं 

त्ववयवावयवनच्रत्तिजातिरोति प्ूतीकगतसोामावयवेष्वपि साऽ- 

सत्येव । पूतीकगतावजार्दयावयववादुस्यात्तु सा ना{भिन्यञ्यते। 

अतस्तज्रापि नोहः । 
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यदि हि नीवार्वादना नीवाराणां प्रतिनिधौ साधनत्वं 
मवेत् तदा तेषां साङ्गप्रधानकरणासम्भवे कमेविध्याक्षित्तानां 

संस्कार विध्युत्तरपन्रत्तिकतया समानविधानत्वाभावात् मवे 

दप्यूहः। 

वस्त॒तस्त॒तद्ाऽपि नीवारेषु ब्रीहश्वमातिरेशे प्रमाणा- 

भावः। खत्यपि वीहिकायौपन्नत्वे रोषिकधर्मग्रहणेनेव तेषां 
नियकाश्चत्वात् यूषावयास्तरणर्बाहषो वात्तिदेशकल्पनायुपपनत्तः । 

अन्यथा युपावरास्तरणेऽपि वर्दिस्साध्यत्वसाटर्यादतिदेशा- 

पत्तः । फलचमसे तु ‹ तमस्मै मक्षं प्रयच्छेत् ' इति लिङ्गादेवाति- 

देश इति वैषम्यम् । 

यदि तु द्रव्यमाजासम्भवे कमैविधिमा्ालोचनयेव सं 
स्कारविधिभ्यः पूवमेव नीवारणां साधत्वावगम इति विभा- 
व्यते तर्हिं तेषां धोक्षणादिधमौश्चे समानविध्ानत्वेऽपि `" बीरी- 

णां मेधः इति मन्ञस्य यवप्रयोग इव नीवारप्रयोगेऽपि लोपो 

भवेत् न तृहः। इयमेव च द्वयी गाः, यत्न नावयवघरितसा- 

हदयेन प्रतिनधिः यथा अवघातप्रतिनिधितया नखविद्युञ्छ- 

नादौ तञ्च स्वैथेव धर्माणां लोपः "अधिषवणमसि वानस्पल्यम् 
दत्यादिमन्बमाच्ररोपो वा। प्रकृते तु नीवारपूर्तःकादीनामचय- 

वघटितसादश्येन प्रतिनिधित्वात् द्रव्यशाखेणेव साधनत्वाव- 
गतेस्संस्कारयाणामिव बीद्यादिपद् घरितमन्बस्याप्यनुरेन प्राप्तच- 

विघातः । तदेतदपि तार्तीयाधिकरणस्य प्रयोजनमा्चक थनम् ॥ 

(१०)-संसर्गिषु चाथस्यास्थितपरिमाणला- 
त् ॥ २७॥ लिङ्गदशेनाच्च ॥ २८ ॥ 
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देश्षे अधिगुपरेषे ' उदीचीना अस्य पदो निधत्तात् । सू च- 
ष्ुगेमयतात् । वातं प्राणमन्ववखजतात् । अन्तरिक्षमसखुम् । दिश्- 

रश्रोत्म् । प्रथिवीं शरीरम् ' इति श्रुतम्। तञ पद्युगणे अस्येव्येकब- 

चने द्विवहवचनेनंहो निरपवादः पद्: इत्य्ानूहोऽपि । चश्चुयादिप- 

कचिषये तूहदानूहचिन्तायां सद्यप्यधिषठानमेदे इन्द्रियं रघ- 

वाद्धयासस्यवुच्यकमेव कर्प्यते । अभिमतं च परेषामपीदं पाणवा- 

यौ । अतश्च तस्येकत्वादेकवचनं समवेता्थकमेव पञ्युमेदे तद्धेदा- 
दूहितव्यम् । प्राणपद्वाच्यघ्राणं त्वधिष्टानस्याप्येकत्वादेकमेवेति 

तत्र खुतरामरूहः। शरीरस्य तु प्रत्यक्षत एकत्वात्ततोऽपे | न 

च चश्चुषो व्यासस्यच्ुत्तित्वे एकगोत्कविनाशओेऽपि चाश्चुषाना- 

पत्तिः, एकगोढ्छकमाचचत्तिखण्डचश्चुरन्तरेणेव चाक्षुषोपपत्तरि- 
ति प्रात । 

भिन्नदेशावारस्थिताश्चरयमेदे तद्ाघेयमेदस्य रूपादावौत्सर्मिं- 
कस्य त्यागेन व्यासन्यघ्रात्ित्वकस्पने प्रमाणाभावात्, अन्यथा ख 

वैप्राणिसाधारण्येनेवेकचश्चुःकट्पनापत्तावस्मदिषएटसिद्धयापत्तेः प्र 

लयधिष्ठानं नानेवेन्द्रियम् । तच प्रमाणान्तरवशात्तजसादीलयन्य द्- 
तत्। त्र च पल्लीन्यायेनेकत्वस्य प्रव्येकव्रृस्यभिप्रायेणाप्युपपत्ते- 
रनूह एव । 

वस्तुतस्तु-गोव्टकाधिष्ठितस्य सू्येगमनासम्भवात् ततो 

नि्ग॑तस्थेवा्च चश्चुःपदेनाभिधानम् । न च पयं्िकरणोत्तर- 
मेवाधिगुप्रेषात्तदानीं चक्षुणदीनां गोठ्छकस्थत्वात् न निगैमन- 
मिति वाच्यं अनन्तरभा्ेसंज्ञपनफलस्पेव पूवेमुच्यमानत्वेन बा- 
धकामावात् । अतश्च निभैतस्येव चक्षुषः प्रदौपप्रमावद्नेक- 

स्यापि संसर्गेणेकी भावात् परृतावेकवचनं नि्वाद्यम् । ततश्च 
ए. #*"0..-11. 20 
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विङृताचपि तथैव सम्भवाद्नृहः। न हि निगेतचक्षुषां प्रवी- 
पानामिव भिन्नदेलावस्थानस्यैष कट्पनान्नकीमावः। एकगोढ- 

कनिमीरने तत्पुरःग्रदेश्ावस्थितघरादेरगोक्छकान्तरस्थितचक्षुषा द्- 

नेन नि्म॑तचश्चुषो विस्फारणकद्पनादेकीभावोपपत्तेः । 

अत्र च तेजस्त्वादिवत् चश्रषटादिकमप्यवयवावयविचत्ति- 
जातिः, तेन॒ तत्तद्रोढकास्थिततत्तचक्रुभिसरन्धोऽवयव्यापि च- 

ुरेवेति नादप्रसक्तिः । ध्वे प्राणपद्वाच्यघ्राणेोद्धियेऽपि बो- 

ध्यम् । शाशरे तु यद्यपि तैकीमावसम्मवः। तथास्प्युच्यमानस्य 
कारणीभूतसुकष्मपृथिव्यां ख्यापरपयोयगमनस्य प्रव्यक्चवाधित- 

स्वात् प्रकृतावेव स्तुत्यथेमुच्यमानतयाऽसमवेताथकत्वाद नृहो 

दष्टव्यः।. शारीरे ऊह केचिदिच्छन्ति ॥ १० ॥ 

(११)---एकषेत्येकक्षयोगादम्यासेनाभिधानं 
स्यात् ॥२९॥ अविकारो वा बहू 
नामेककमवत् ॥ ३० ॥ सकृच्वं त्वैकध्यं 
स्यादेकत्वाचचोऽनभिप्रेतं तत्प्रकृतित्वात्परे 
प्वभ्यासेन विवृद्धावाभेधानं स्यात् ॥३१॥ 

( 

तच्ैव प्रेषे ' एकधाऽस्य त्वचमाच्छयतात् ` इति श्चुतम् । तजर 
षष्ठयन्तं द्वितीयान्त च पल्युगणे द्विवहुवचनान्तेनोरितव्यमि- 

ल्याववादम् । एकधाराब्द्स्य त्वविकारोऽथवा अभ्यासात्मको 
भाक्त ऊह इत चिन्तायां- 

एकध्राराब्दस्य पकप्यललसाध्यत्व एकदेशकारुकत्वे च 
स 

टोकिकप्रयोगेण नानाथेकत्वावगतेः प्ररतावेकत्वाच्चचो देशतः 
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कारतो वा साहिलयरूपाथासमभ्भवेन त्वचस्साकद्य सम्पत्तये 

एकश्रयललसाध्यत्वस्यैव ग्राह्यत्वेऽपि विषृतावश्वुताभ्यास कल्पने 
प्रमाणाभावात् पकधाशब्देनाथोन्तरभूतं देशतः कालतो बाभ्नेक- 
त्वक्छेदनसादिव्यमेव राक्त्या प्रकाद्यत इत्यविकारादनृहः। 
यदि तुपकारपृष्ठभावेन पदार्थानामतिदेशात् प्रकतौ यस्य 
शाब्दस्य योऽथा निर्णींतस्तस्य तदश्पृष्ठभावेनेव प्राप्तचवगतेनौ - 
थौन्तरप्रकाशनस्य प्रयोजनत्वकव्पनमुपपत्तिमदिति विभाव्यते 

तदाऽस्तु एकप्रयलसाध्यत्वमेव विङूतावप्येकधाश्ब्दाथैः । त- 

थापि त॒ नाभ्यासः सङृदुचचर्तिनेवैकधाराब्देन स्वैत्वग्गतेक- 
प्रयल्लसाध्यच्छेदनक्रत्वस्य वक्तु शक्यत्वात् । 

यद्यपि च सहितानां सवोसां त्वचामेकप्रयल्लसाध्यच्छेद्- 

नकत्वं बाधितं, तथाऽवि प्रतिप्रधानं गुणाव्रत्तेयुक्तत्वादुदेश्यानां 

त्वचां सादित्याविवक्षणाचचच प्रयेकमेव सम्मागोदिवत्तास्वेकग्रय- 

ल साध्यच्छेद नकत्वस्यान्वयबोधो पपत्तेः नार्थोऽभ्यासेनेति प्रा्ते- 

प्रकृतौ यादशानिर्णयं प्रति यादरापदज्ञानस्य यादशसाम- 

ग्रीसस्वे फलरोपधायकता विङ्तावपि तारशसामर््रसत्व एव ताद- 

रापदज्ञानस्य तादशनिणेयोपधायकत्वं वाच्य, इतरथा परकृति- 

वद्धावायुपपत्तेः। तदिद परङूतौो एकधाशब्देन सहकार्यन्तरत- 
रपेक्येणेव त्वक्त्वं विरोष्यतावच्छेद कीकृत्य त्वग्विशष्यकैकग्रय- 

लसाध्यच्छेद्नकत्वप्रकारकः पयांिसतंसगेको निणेयो जनितः। 

न चासौ विकतो सङृदुचरितेनैकधारब्देन सहकाय॑न्तरमैरये- 
क्येण सम्भवति । तस्य समुदेतत्वक्त्वं विशेष्यतावच्छेदकी- 

कृत्यापि तार शबोधजनकत्वात् । अतश्च तादश्वोध्रे बाधेतावि- 

पयःवप्रतिसन्धरानस्याप्युक्तनिणेये सहकारिकारणता बाच्येति 
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अधिकसामग्रीकत्वात् प्रकातवद्धावबाधापच्तिः। अतः प्रारूतस- 

हकार्किारणमात्रेण प्रत्येकत्वग्विदोष्यकनिसक्तबोधजननाथमेकधा- 
पदस्य यावत्वचमभ्यास आवदयक एव । सोऽयमभ्यासमात्रेण 

प्रृतितोऽन्यथाभावादूह इति व्यवहियते! न त्वयं वस्तुतस्सं- 
स्कारोहादिसाधारणोहरक्चषणाक्रान्त इति ध्येयम् ॥ ११॥ 

(१ २)-मेधयतित्वं स्वामिदेवतस्य समवा- 
यात्सरवेत्र च प्रयुक्तत्वात् तस्य चा- 
न्यायनिगदलात् सवत्ैवाविकारस्स्यात् ॥ 
अपि वा दिकस्षमवायोऽथन्यत्वे यथा- 
सङ्ख्यं प्रयोगस्स्यात् ॥ ३३ ॥ -स्वा- 
मिनो वैकशव्यादुत्कषों देवतायां स्या- 
त्पद्गां हितीयशब्दस्स्यात् ॥ ३९॥ 
देवता तु तदीषत् सम्प्रापतत्वात् 
स्वामिन्यनर्थिका स्यात् ॥ ३५ ॥ उत्स- 

गोच भक्त्या तस्मिन् पतित्वं स्यात् ॥ 
उत्कृष्येतेकसंयक्तो दिदेवते सम्भवा- 
त् ॥३७॥ एकस्तु समवायात् तस्य 
तह्टक्षणलात् ॥ ३८ ॥ संसर्गित्वाच्च 

तस्मात् तेन विकल्पस्स्यात् ॥ ३९॥ 

एकत्वेऽपि गुणानपायात् ॥ ६० ॥ 
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तत्रैव पेषे ' उपनयत मेभ्या दुरः । आदासाना मेधपतिभ्यां 
मेधम् ' इति श्रुतम । काचित्तु शाखिनां ' मेधपतये मेधम् ̀ इति। 

तत्र॒ न तावन्छासखवामेदेनाज् मन्तमेदः पकदेरवेलक्चण्येऽपि 
हाखान्तसाधिकरणन्यायेन प्रत्यभिज्ञानबखेन तदेकत्वावगतेः। 

ततश्च तदर्थोऽप्येक एव वाच्यः। तेन मेधस्य पशोः पतिः 

यजमानो देवता वा अर्थो वाच्यः न तूभयम् | 

न च मेधपातित्वस्य शक्यतावच्छेद्कस्थैकत्वात् तदव- 
च्दङिन्नोभयाभिधानेऽपि न दोष इति वाच्यं, तथत्वेऽपीतसरप- 

दानां तत्तदथघरिततत्तद्वाक्याथैविषयकविटक्षणवोधद्धयजनक- 

त्वावुपपत्तेः। तथाहि- यज्मानपरत्वे यजमानाय यो मेधः 

पशुः मोगसाध्नत्वेनासीत् तं मेध्याः मवन्तः ऋत्विजः दुरः 

यज्ञद्वारं चात्वाखोत्करयोमेध्यं उपनयत स्वकीयदसक्षिणां यजमा- 

ननिष्ठं फटं वा आश्ासानास्सन्त ईत्यथः । देवतापक्षे देव- 

तये मेधे पश्च आशासाना मेध्या भवन्तः तै दुरः प्रति 

उपनयत इत्यथैः । 

केचित्तु देवतापक्षे देवताये प्युमादासाना भवन्तो मेध्या- 
स्तदीया दुरो यक्ञद्वाराणि हृदयादीनि उपनयते इत्यथै इत्याहुः । 

सर्वथा विरक्षणबोधद्धयजनकत्वायुपपत्तरेकरूप एवार्थो वाच्यः। 

न च वोधद्वयजनकत्वे सछृदुचारेतस्य सङृद्थप्रत्यायक- 

त्वामिति नियमभङ्ग एव दूषकताबीजम्, न च तद्जास्ति 

शाखामेदेन दविद्श्रुतस्य सकृच्छवणाभावादिति वाच्यं, तथाऽ 

प छिङ्गकल्पितश्चुतेरनेकत्वकट्पनागौरवभिथा पकस्यैवा्थस्य 

वाच्यत्वात्. ¦ तदिह किपस्त्वामोत चिन्तायां 
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देवताया विग्रदाद्यभवेन स्वामित्वापरपयांयपतित्वाजुपप- 

सर्यजमानपरत्वमेव । न॒ च तस्यैकत्वेन द्विवचनाजुपपत्तिः। 
पारान्यायेन तदुपपत्तेः । वस्तुतस्तु- दम्पत्योव्यी सल्यचरत्तिक- 

तैत्वेक्यात् यज्ञेतेतिवदेकवचनं पल्लीयजमानाभिप्रायेण च वसा- 

नाविति द्विवचनम् । अत एवैकपलीकप्रयोगे द्विवचनान्तं एव 
मन्व: अस्य त्वेकवचनान्त एवेति नास्मन्मते विकस्पोऽपीति 

प्राप्े- | 

यजमानपरत्वे परोराशासनस्य तावत्सिद्धत्वेनैव वेयर््यम्। 

दक्षिणादीनां चाश्रुतानां कल्पनात् न तदाश्ासनमपि सम्भवि। 
अतो देवस्वादिष्यवहारसिद्धचधं देवताया अपि स्वीकाराख्य- 

सम्बन्धस्य तृतीये साधितत्वात् तमादाय मेधपतित्वोपपत्ते- 

दैवतापरत्वमेव । वचनं तु तस्वदुक्तरीत्यैव देवतात्वस्य अभ्री- 

पोमयोव्यासज्यव्रत्तित्वादेकत्वोपपत्तेराधेष्ठानमेदेन च दित्वोप- 

पत्तेममाप्युपपन्नमेव । कतृंत्व इव च देवतात्वेऽपि मेधपतित्वं 
सामानाधिकरण्यादे वोपपन्नमिति न काचितुतिः । एवे च चिक. 

र्पोपि फटमुखत्वान्न दोषाय । 

प्रयोजने पूवेपक्षे सरे ढयोरप्यूहो विकल्पश्च । अथेद्- 
याज सन्धाने सिद्धान्ते व्वाभ्रेमाधिकसर्णे वक्ष्यते ॥ १२॥ 

(१ ३)-नियमो बहुदेवते विकारस्स्यात् ॥ 
विकस्यो वा प्रकृतिवत् ॥ ५२॥ 

यत्र देवतात्वमेकं अधिष्ठानं त्वेकं बहु वा त्र द्विवचना- 

न्तस्याधिष्ठानपरत्वात्् तदयुरोधेनोहः । एकवचनान्तस्य स्व- 
विकार एव देचतात्वस्येकत्वात् । यथा ˆ वायव्यं शतमाकमेत, 
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वैश्वदेवे धू्मारुभेत, स एतान् पञ्चूनादित्येभ्य आलभेत 

इत्यादौ । अत्र वायुरेकमधिष्ठानं विश्वशाब्दस्य समस्तवाचि- 
त्वात् बहवो देवा अधिष्ठानम् । 

यद्यपि च शब्दस्यैव देवतात्वात् नात्र शब्दानां बहुसवं 
तथाऽपि देवस्वादिव्यवहारसिद्धच्थं करप्यस्य स्वीकारस्याप्य- 

निष्स्थैव कट्पनात् स्वीकारघरितमेघपतित्वस्याप्यथ एवो- 
पपत्तेरथं एवाज्नाधिकरणे परम्परया देवतात्वाधिष्ठानपदेनोच्यते 

इति तद्वहुत्वोपपत्तिः । एवमादेत्यानामपि बहूनामेवाधिष्ठानत्वं 

बहुवचनानुरोधात् । 

न च शब्दस्य देवतात्वपक्षे चतुथ्यपात्तदेवतास्वे प्रातिपदि. 

कलक्ष्यस्यादिव्यपद स्येवान्वयात् तस्य चैकत्वेन बहुवचनेनाप्येक- 

त्वस्यैव रक्षणात् कथमधिष्ठाननेकत्वमिति वाच्य, सत्यामपि 
लक्षणायां स्वद्यक्याश्रयवाचकपदवृत्तित्वसम्बन्धेनेव लक्षणा. 
दाध्रयरूपेऽथे वब्रहुत्वोपपत्तः । अतश्च तञ्जतत्ाधिष्ठानसङ्कचा- 

नुरोधेन द्विवचनान्तस्योहः देवतात्वं त्वेकम् , अनेकत्वे परमा 
णाभावात् 1 “ आदिल्येभ्यः ' इद्यत्रापि न बहुत्वं विभक्त्युपात्तदे- 

वतातान्वाथे। अपि तु बहुत्वस्याथिकमथेसम्बन्धं गृहीत्वा 

त्श्षितैकत्वमेवोति तत्रापि देवतात्वैकत्वम् । 

अस्तु वा बहुवचनवरात् तत्र देवतात्वभेद् इति न 

तदिदोदादर्णं किन्त्वभ्निमस्ू एव । तदेतत्पूवोधिकरणस्य 
प्रयोजनमाजकथनमिति मन्तव्यम् ॥ १३ ॥ 

(१४)-अर्थान्तरे विकारस्स्यादेवतपृथक्त्वा- 

देकाभिसमवायात्स्यात् ॥ ४३॥ 
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यत्र॒ तु देवतात्वान्यनेकानि अधिष्ठानं त्वेकमनेकं वां 

ततरैकवचनान्तस्याप्युहः यथा ' त्वां पाल्लीवतं, अशनये पावकाय 
पश्युमाखभेत, आश्नेयः छष्णग्रीवः, सारस्वती मेषी, बभ्रस्सोम्यः" 
इत्यादौ । अचर त्वष्टु पलीवतोरञ्निपावकयोश्चाधिष्ठानैकत्वेऽपि त- 
दवितचतुर्थीमेद्ात् देबतात्वभेद्ः । तृतीयोदाहरणे तूभयमेदः। 
अतस्तत्ोभयोरपि मन्बरयोस्तत्तत्सङ्खयावशेनोहः । न चानयोम- 

स््रयोरथद्वयपरत्ववशेनोदाङ्गीकारे प्रृतो विकतो वा देवता. 

त्वतदधिष्ठानरूपाथमेदात्समुच्चयापत्तिरिति वाच्यं, उभयोरणप्युभः 

याथैग्रतिपाद्कत्वेन विकल्पोपपत्तेः । 

एकवचनान्तो हे देवतात्वे परंपरासम्बन्धेन मेधपतित्ं 

वद्न् परम्परासम्बन्धघटकतयाऽधिष्ठानमप्युपस्थापयति । अश्री- 

घोमत्वादिना तदुपस्थितिस्तु मेधपतिपदाद शक्येव । द्विवचना- 

स्तोऽपि अधिष्ठाने मेघपतित्वं वदन् स्वीकाराख्यसमस्बन्धस्य 

दवतात्वाधीनत्वात् देवतात्दमण्युपस्थापयतीति सलयपि विषय- 
ताभेदे उभयोरप्युभयोपस्थापकत्वाद्विकस्पोपपत्तिः ॥ 

दति श्रीखण्डदेवविरचितायां माद्वदीपकायां 

नवमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः 

समाप्तः. 

996 ति 6 किर 



अथ नवमस्याध्यायस्य चतुर्थः पाद् 

(१)-षड्रातिरम्यासेन पशागणे तत्प्रकृति- 
त्वात् गुणस्य प्रविभक्तत्वादविकारे हि 

तासामकाल्स्न्येनाभिसम्बन्धो विकारान्न 

समासस्स्यादसयोगाञ्च स्वाभिः ॥ १॥ 
अभ्यासेऽपि तथेतिचेत् ॥२॥ न गु- 
णाद्थकतत्वाच्च ॥ ३ ॥ समासेऽपि तथे- 
ति चेत् ॥ १ ॥ नास्म्भवात् ॥५॥ 
स्वामिश्च वचनं प्रकृतो तथेह स्यात् ॥ 
वङ्ीणां तु प्रधानत्वात् समासेनाभिधा- 
नं स्यात्प्राधान्यमधिंगोस्तदथत्वात् ॥ ७ ॥ 
तासा च कृत्छखवचनात् ॥<॥ अ- 

पि त्वस्त्निपातित्वात्पत्लीवदास्नातेनाभिधान 

स्यात् ॥ ९ ॥ विकारस्तु प्रदेशत्वायः 
जमानवत् ॥ 9० ॥ अपृवेत्वात्तया प- 
वचाम् ॥ ११ ॥ आभ्नातस्त्वविफारात्स- 

हृधास॒ सर्वगामित्वात् ॥ १२॥ सङ्च 
| 

एए. ४०.- 11. 21 
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त्वेवं प्रधानं स्यात् वङ्गयः पुनः प्रधा- 
नम् ॥ ३१२॥ अनास्नातवचनमवचनेन 
हि वह्कीणां स्यान्निदेशाः ॥ १४॥ अ- 
म्यासो वाऽविकारात्स्यात् ॥ १५ ॥ प- 
शुस्तवेवं प्रधानं स्यादभ्यासस्य तन्निमि- 
त्त्वात् तस्मात्समासशब्दस्स्यात् ॥१६॥ 

तत्रैव प्रेषे ' षदवंशतिरस्य वङ्कयः। ता अनुष्ठयोजचचावयतात्' 
इति श्रुतम् । तत्रास्य मन्बस्य करणमन््त्वाभावेऽपि समवेतः 
प्रकारकत्वसम्मवेऽसमवेताथेस्यान्याय्यत्वाद्विक।र प्व पहु 

गण इति तावदनाद्राङ्गयम् । विकारोपि कीरग्विध इति 

चिन्ताया-- 

प्रकतिदष्टपद्ान्यथात्वे प्रमाणाभावाद्श्चुतपद्ान्तरकल्पनानु- 

पपत्तेः याचत्पश्युगतसमस्तवाङ्कप्रकाशनाथं ` षद्शातिरस्य ` इति प 
दद्वयान्रात्तिरेव । अत एव प्रारेतपद्बाधे प्रमाणाभावात् न 

क्वचिदाप एकवचनोहः । ‹ अदितिः पादो, मेधपतये मेधम् इत्या- 

दाचपि अभ्यासेनैव सवेपाशादिप्रकाशनोपपत्तेः, अश्चुतद्धिवच- 
नाद्यध्याहारापेक्षया श्रुतस्यैवाभ्यासकट्पने खाघवाच्च । अन्यथा 

द्विधा त्रिधा इयेवमृहेनैव परकारानोपपत्तौो एकधापदस्याप्य- 
भ्यासानापत्तः । 

श 4, 9 ० (३ ् न चेकत्वादीनां प्रृतावेकरत्वत्वादिनाःऽनुदेदयत्वात् अपू- 
वेखाधनभिूतसङ्खचात्वेन प्रकाशने च विङृतावपि पद्युबहुत्वादे- 
रपूवंसाधनीभूतस्य प्रकाशना वहुवचनादिग्रक्षेपावदयभाव 
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इति वाच्य, (आचरेयं कष्णर््रवं सौम्यं ब्रम ` इत्यादौ पश्वेकत्व- 

स्येव तत्तद् पूवसाधनस्वेन बहुत्वस्याविदहितत्वात् 'प्राजापव्यान् 

इत्यादावपि यागवहुत्वाथेमेव बहुवचनोपादानेनातिदेशपराध्रस्य 

पश्वकत्वस्थैव तत्तदपूवैसाधनत्वाच्च । अतश्च तत्पकाशना्थमा- 
वृत्तिरेव श्रुतपदस्य युक्ताः न तु सरयौदिपद्वत् पदान्तरपक्षेपः। 

यत्तु मूले एतत्पक्षखाधना्थ षरशतिसङ्खचापदूमयस- 

म्बन्धप्रधानमिद्ं वाक्यं प्रतिपश्य भेदेन तत्सम्बन्धं प्रकारा 

यितुमभ्यसनीयमिति युक्तिरूपन्यस्ता, सा सम्बन्धस्य षषठय- 

थस्य गुणत्वेन प्राधान्यशङ्कायुपपत्तेवौक्यार्थरूपस्य चाशाब्द्- 

त्वेन सुतरां तद् नुपपत्तेः । प्राधान्येऽपि च तस्य प्रतिपदाहै- 

नापि प्रकारानोपपत्तेरभ्यासे प्रमाणाभावादुपेक्षिता । 

अत उक्तयुक्टयेव पदद्याभ्यासः प्रसाध्यत इति प्रथमः पक्ष 
दतीयस्तु पश्युगणे एकमप्रयोगविधिपरिगृह्ीतानामनेकेर्षा 

साङ्गानां यागानां यौगपद्यावगतेरथैप्रकाशानका्यस्यापि यौग- 
पद्यावगमात्तदनुयोधेन युगपदनेक प्रकाराकपदप्रक्षेपस्यावरयकत्वा- 

त् न क्वचिच्छयमाणस्यैवाभ्यासः । ‹ अदितिः पाशं ` इत्यादौ तु 
गुणायुरोधेन म्रधानप्रातिपदि कस्याभ्यासे प्रमाणाभावादपि नासौ, 
अपि तु बहुवचनादूह एव । यद्यपि च बहुत्वे न कस्यचि- 

दङ्गं तथाऽपि पाशग्रातिपदिकेनानेकपारोपादाने साधुत्वार्थं 
तस्परक्षेपस्येवावदयकत्वातः। 

न चैकवचनान्तपल्लीखब्दवत् प्रलयेकव्यक्त्यभिप्रायेणेकवच- 

नघरयोगः, तस्य पारोकत्वानेकत्वसन्देहजनकतया निर्णायकत्वा- 

भावात् पङूतिवद्धाववाधश्रसङ्गेनाप्रयाजकत्वात् । 

अत पव ` द्विधाऽनयोस्त्वचा वाछयतात् " इत्युहाङ्गीकारेऽ- 

प्येकेकत्वचि प्रयलद्धयसाभ्यच्छेदनकत्वराङ्ाजनकतया निणौय- 
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कत्वामावादेवागत्या एकधापदेऽभ्यासाङ्गीकरणम् । प्रकते तु 

धिवक्चिताथविषये संशायजनकत्वाभावात् योगपद्यसम्पत्तये ॐ- 
हाङ्गोकरणमेव युक्तम् । ततापि षर्दातिध्रातिपदिके अन्यथात्वे 
प्रमाणाभावात् षदद्यती षड्शितयः इत्येवं वचन एवोहः। 

सङ्कयाप्रधानत्वाचास्य वाक्यस्यायमर्थो निर्णीयते । तथा 

हि सर्वत्र द्धौ अयः इत्यादयस्सङ्याराब्दाः सङ्कयेयप्रधाना 

एव, विशव्याद्यास्त सङ्धचाप्रधानाः। रश्ाथेता च तत्प्राधान्ये 

' अन्युनयोः पाश्वेयोरवद्यति ' इति वचनात्साकल्यावगमेन तत्प- 

कारनस्य व्यङ्गचत्वात् । अतः प्रधानभूतष्हातिप्रातिपदिके- 

नान्यथाभावः। 

न चैवं विंदाति्गवामितिवत् वङ्कीणां गुणत्वे वद्किदाब्द- 

स्य॒ षष्ठघन्तत्वापत्तिः, सङ्खवा प्राधान्येऽपि देवदत्तादयः षट् 
' पञ्चपश्चारातखिवृतस्संवत्ससाः' इत्यादो लक्षणया सङ्खयेयश.- 

ब्दस्य सङ्खयासामानाधिकरण्यदशैनेन वङ्किमहक्षणया वङ्किशा- 

व्दृस्यापि सामानाधिकरण्यो पपत्तेः # 

नच ठक्चषणाभियेव सङ्खयेयवङ्किपराधान्यं विशतिगौव 

इति वदिति वाच्य, तथात्वेऽपि षरडतिाब्दस्य सङ्खयेयसा- 

मानाधिकरण्यस्म्पत्तये तद्टक्चषण!ङ्गीकारस्यावद्यकत्वात्, नामा- 
थयोः पाष्ठिकान्वयवेखायामप्यमेदेनेवान्वय इति नियमानङी- 

कारे तु ममापि वङ्कीणां समवेतत्वसस्वन्धेन सङ्खचायामन्वयो. 
पपत्तेनं लक्षणा । 

न च बङ्कशब्दस्य बङ्किम्क्षणया सङ्भचाविरोषणस्वे 
तस्या पएक्वेनेकवचनापत्तिः, बहुवचनस्य स्वशक्याश्रयसमवे- 
तच्रात्तत्वस्म्बन्धेनैकल्टक्षणार्थत्वात् । तव॒ मतेऽपि सङ्कयय- 
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प्राधान्ये पर्दातिरिलेकवचनेन स्वशक्स्या्रयसमवयिवृन्तित्व- 
सम्बन्धेन बहुत्वलक्षणाया आवद्यकत्वाच्च । 

न चेवं विनिगमनाविरहः, वङ्किपदे जघन्यत्वस्थैव निया- 
मकत्वात् । अतश्च प्रधानमूतषाङ्दातिपदेऽन्यथाभावानुपपत्तेः 
पर्शती अनयोवेङ्कय द्ये वचनोह पवेत प्रारि-- 

ता अनुष्टयोच्यावयतात् ' इति वङ्कीणामेव परामर्शात् ता- 
सामेव प्राधान्यं › सद्धया तु तद्धिसेषणस्वेनोपात्ताऽपि साकल्य. 

सूचिकोति नादृष्टाथतापत्तिः । एवं च षडडदातिपदगतेकवच- 
नस्य बहुत्वटक्चषणाथैत्वेनालमवेताथेत्वात् नेवोह सम्भावना । 
अपि तु षड्शतिप्रातिपदिक एव समेताथैत्वादूहः । अतश्च 
दविपश्चाश्दनयोः वङ्कय इति समस्य वचनमेव युक्तम् । किञ्च 

प्रकृतावप्येकेकास्ेमन् पाश्वं अयोदश योदश वङ्कयस्समस्थैव 

षडरातिपदेनोक्ता इति इहापि समस्यैव सवः प्रकाशयित- 
व्याः इति गम्यते) 

यद्यपि च न्यायसिद्धमपीदं समासवचने -पएकथधा पड्शि- 

तिति द्विबहनाम्  इत्याश्वलयनस्मूलभूतश्रुलया सुब्रहमण्यानूद- 
वदाभासीकतैमुचितं, तथाऽपि "षडशतिरिति समासेनैव दाति सा- 

हंयायनस्चमूरुभूतश्रुत्या खब्रह्मण्यापक्षे समासस्याप्यभ्यनु- 

ज्ञानान्न विरोधः । अत एव पक्षेऽभयासोऽपि द्विवारमेव न तु 
यावत्पद्यु । एकधारब्देऽप्येवमिति द्रष्टव्यम् ¦ वीप्सयैव याव. 
त्पश्वेकप्रयलच्छेद्यत्वनिणेयो पपत्तेः ॥ १॥ 

(२)-अश्वस्य चत॒सिरात्तस्य वचनाष्ैशो 
कम् ॥ १७॥ तत्प्रातिषिध्य प्रकर्ति 
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युज्यते सा चतुधिराद्याच्यत्वात् ॥ १८ ॥ 

ऋण्वा स्यादाम्नातत्वादविकस्पश्च न्यास्यः॥ 

तस्यां तु वचनादैरवत्पदविकारस्स्यात् ॥ 
लर्वप्रतिषेघो वा अस्तंयोगात्पदेन स्यात् ॥ 

अश्वमेधे सवनीयपद्युरश्वस्तूपरगोभ्रगौ चेतरौ 
तेषामेकप्रयोगत्वात् तन्रेणाधिगुधेषे पठनीये अश्वस्य चतुखिश- 
दङ्किकत्वात् इतरयोः प्रयेकं धाङ्दतिषङ्किकत्वात् पूवैवत्सम- 

स्यवचने षड्दीतिरेषां वङ्कयः इति प्राप्तम् । तत्रायं मन्स्समा- 

प्नातः-चतुखिशद्धाजिनो देवबन्धोवेङ्कीरभ्वस्य स्वधितिस्समेति । 
अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुष्परुरनुघुष्याि शस्ता ` इति । 

अयं लिङ्गप्रकरणाभ्यां वङ्किविशसनपरेष एवं विनियुज्यते । न 
तु याल्यादौ । अतश्चोपदेशिकेनानेनातिदेशप्राप्तस्याधिगो रश्वावि- 
षये बड्किप्रकारानमा्राशे बाधात् अश्वस्यायं मच्रोऽन्ययोस्तु 
दवेप्चाद्दनयोवेङ्य इति समास इत्यपि प्राप्तम् । तन्नेदमपरं 
वचने "न चतुिश्द्ति त्रयात् षडद्रतिरिलेन्ूयात् ` इति । 

तदनेन कि विधीयत इति चिन्तायां -- 

न तावद्न्न प्रतिषेधविधिः । स दि चतुरखिश्चत्पदमाचरपरति- 

वेधो वा स्यात् तदक्प्रतिषेधो वा उभयथाऽपि वेहितप्रति- 

षेधे विकल्पापत्तेरसम्भवः। अन्तये ऋग्टष्चणापत्तिश्च । ऋक्प- 

तिषेधे च षडशरीतिरि्येवं समासस्येव प्रात्तेष्षड्हातिपदयुक्ता- 
धिगुप्रेषस्याप्राप्तत्वेन तस्यापि विधाने वाक्यमेदापत्तेश्च । ष- 

ड्दातिपदेन षडशीतिपदोपेताधिगुतरेषलक्षणया तस्याचुवादत्वे 
च लक्षणैव दोषः । अतो न गिरागेरेतिवत् न चतुदखिशदिक् 
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निषेधानुवादः । बर्डंशातिरिति च षरडशतिपदमात्रस्य पाठ- 
परापे मने इरापद्वद्धिधानम् । तद्वदेव च निषेधानुवादवबलाच्च 

चतुखिशत्पद् स्थानापन्नत्वम् । विधानबलाज्च मनचतरान्तमैतषङशा- 
तिपदेनाश्ववङ्कखङ्कारक्षणायामपि न दोषः। 

न चेवकारेण विधिशक्तिप्रतिबन्धात् न षर्धंशतिरिलयस्य 

विधित्वमिति वाच्य, एवकारस्य विध्वेशाक्तेप्रतिवन्धकत्वे माना- 

मावात् । ̂ अचर ह्येवावपन्ति ` इत्यादौ तयुक्तेऽपि विधिदशनाच । 
न चेवकारेण स्वाथे एव चिधेयत्वापाद्नेन षडशातिपदे विधे- 

यत्वप्रतिवन्ध इति वाच्यं, षर्दशतिपद स्येव विधित्वमङ्गीकृत्येव- 
कारस्यैवायोगव्याचृत्तिरूपं फरटमाद्ाय चतुखिशस्पदव्यावरस्याऽ- 
न्ययोगन्याब्रात्तिरूपं एरमाद् यिव वोऽनुवादत्वोपपाक्तैः । अतश्चाश्वे 
 पर्दशतिवाजिनो दे ववन्धोः' हाते मन्बः, इतरयोस्तु प्राकृत प्व 

समासेनेति प्रपे- 

न॒ तावद्ैवकारोऽयोगम्यावृस्य्थंकतयाऽन्ययोगव्यावृच्य्- 
कतया वाऽ्ुवाद्ः, वैयथ्यापत्तेः । पद्मातरेण स्तुलयनुपपत्तेश । 
अन्ययोगभ्याबरुस्यजुवादस्य निषेधेनैव सिद्धौ पुनरनेन करणे 
सुतरां वेयथ्यच्च । निसक्तद्विविधेवकाराथविधो चायोगव्यावरत्ति- 
स्तावत् षर्शतिपदस्य पक्षेऽप्यप्राप्तत्वादयोगस्याप्रसक्तत्वेन बि- 

धानासम्भवः । षर्दशातिपद विधानावदयकत्वे तत॒ पव तस्याः 

प्राप्रस्वाज्च । अत एव नान्यनिचात्तः तद्विधाने विकल्पस्यावद्य- 

कत्वाच्च । अत एव ‹ अन दयेव्रावपन्ति ' इत्यादविवकाराथविधो न 
तौ परो करोतीतिवत् विकट्पापत्तिरित्युक्तं कोस्तुमे । 

वस्तुतस्तु निषेधसमभिष्याहतैवकारस्थले प्रतिप्रसवरूपता 
स्वाष्रषयस्य अनुवादत्तेव वा अयुमवलिद्धा ¦ शब्द् शक्तेवेचित्रथ- 
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स्याजुमव सिद्ध स्यापहोतुमशक्यत्वात् न च वेरोषिकमन्त्े षाडिश- 
तिपदस्य प्रतिप्रसवस्सम्मवति। न च प्राकृत एवाभिगो षड़- 

रीतिपदधरासतो तस्य प्रतिप्रसवः, तथात्वेन चतुक्चिशदिति 
निषेधानुवादाजुपपत्तेः । वेदोषिकमन्बेणाश्वांशे प्राकृताधिगुबा- 
धेन ततर षर्दिशातिपदप्रतिप्रसवानुपपत्तेश्च । तुपरगोग्गयोिप- 
्चारात्पदराप्तो त्र षर्दशतिपदप्रतिप्रसवेऽपि निषधाठुादासु- 
पपात्तस्तद बस्थेव । 

आश्वलायनमताङ्गीकारे तु तत्र षड्शतिपदस्येव स्वात् 
प्रतिप्रसवानुपपत्तिः । अत एवकाररूपतात्पयेग्राहकानुरोधेन 

पदातिपदे स्वपदोपटक्षितषडशीतिपदोपेताभरगुपेषरक्षणया त- 

स्यैव प्रतिप्रसवः । सोपि न विधेयः, एवकारेणानुवाद्यत्वा- 
वगमात् । तत्परा्िश्चेत्थं न चतुश्िशद्ित्ययं वैरोषिकमन्बभ्रति- 
पषेधविधिः चतुल्िशत्पदेन लक्षणया तद्ादिसवेमन््राभिधानात् 

पदमाजप्रतिषेधे तत्र षद्वंशतिपदप्राप्त्यमावेन षड्दरातिरत्यिव 
रूयात् इत्यस्याजुवादत्वायुपपत्तेः । अतो वेशेषिकमन्तरभ्रतिषेध 
एवायम् । अतश्च न तौ परशौ करोतीतिवत् विहितप्रतिषिद्ध- 
त्वात् विकल्पः । अमावपक्षे च अतिदेश्प्रा्तस्य षडश्षीतिप- 

दोपेतस्याधिगोरेव न्यायेन प्राप्तत्वात् षडशतिरिलेवेत्ययुबादः। 

आश्वलायनमते तु षड्टितिः षर्डशातिः चतुख्िशदेषां 

बङ्कयः इत्येवमाकारकाधिगुप्रेषस्य षडिरशतिपदेन लश्चणान्तस्थे- 

वायमचुवाद्ः । 

एतनैवकारयुक्त बाक्येनोक्तविध्ाधिशपैषस्यव प्रतिप्रसवावि- 
धिः वाचनिकेन च वाभधिगुत्रेषेण पाटप्राप्षस्य वेरोषिकमन्बस्य 

वाधात् न चतुखिशादिति निषेधो निव्यायुवादः । वैरोषिक- 
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प्रन्स्य वाचस्स्तोमादौ विनियोगाच्च न वेय््य॑मापे । एवं च 
विकल्पोऽपि ना्टदोषदुष्टो भविष्यति। पएवकारश्चायोगव्यावर्ते- 

रन्ययोगव्याचत्तेवौऽनुवादो भविष्यतीव्यपास्तं, निषेधपूथैकैवकार- 
स्थरे एवकारसम्बन्धस्यानुवादचत्वपरतीतेः तादृशस्थले यच्छ- 

ब्दादि वदेवकारस्यापि स्वसम्वन्धिविधिप्रतिबन्धकर्वात् ॥ 

अत एव (उपवासाः पतन्ति" इत्युक्ते उपवासनेघ कुरुन तु 

प्रवासं गच्छ इत्यत्र परवासानिवृत्तिरेव वधेया न तुपवासर दत्य- 

नुभवसिद्धम् । यत्र तु न निवेध्रपूैकता तचानुभववलादेव- 
कारसम्बद्धस्यापि दिघाने न काचित््नातिः, यथा “अचर दयवाव- 

पन्ति ` इत्यादो । प्रकृते तु एवकारसम्बन्धिनोऽधिगुधैषस्याविधे- 

यत्वात् न चतुश्िशादेस्येव निषेधविधेः । शासख्रपराप्स्य नि- 
पेधाच्च “नतो पशौ करोति" इतिवद्धिकस्पः। षर्शतिरिल्येवेत्य- 
यं अकर्णपक्चे न्यायप्राप्ाचुवाद्स्सन् अकरणप्ररांसया करणस्मै- 

व॒ निन्दार्थवादः। एवं च वैर्दोपिकमन््रस्य प्रकरणमपि न वा- 

धिते भवति । विकट्पस्तु बहुवचनान्तपाशमन्बवन्न विरुध्यते ॥ 

न सचैवमध्िगुपरेषस्याविधरेयत्वेऽपि पएवकाराथस्यैव वेहेषि- 

कमन्त्ास्यान्यनिचरत्तिरूपस्य विधरेयत्वो पपत्तेः न चतुखिश्- 

दिव्यस्यैवायुवादत्वं किं न स्याति वाच्यं, एवमपि शाखपा- 
पनिवरततेरविद्ेषेण विकट्पस्यापरिहायेत्वात् ॥ 

अत एव 'अच्र द्येवावपन्ति ' दइव्याद्ावप्राक्षपरिसङ्खचवाङ्गीङता 
कौस्तुमे । तन्रल्लकारस्य तु तवरैवकासाथविधिमङ्गीकु्वतस्त- 
च॒ विकट्पापात्तिस्तद्धदेचेह तद्नापात्तिरित्ययं पयनुयोगो दुर- 
इरः नतु मम । न च तवापि विनिगमनाविस्हात्ताद्वस्थ्यं 

एवकार स्यायागव्यान्रुत्तचन्ययोगन्यावत्िरूपनानाथकतया सन्दि- 
एः. ४०0..- 11. 22 
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श्धार्थकत्वेन निस्सर्न्दिग्धार्थकनिषेधस्यैव विधित्वाङ्गीकायत्। 

अतस्सिद्धो.ऽश्वमेधेऽप्यध्रेगावुहः । अत्र च स्रूत्रव्याख्यानुरोधेन 
किञ्चिद्दैटश्चण्येन भाष्यकारेणेकाधिकरण्य वातिककारेणं च अधि- 
करणद्धयमाद्तम् । तत् प्रमेयमाच्रटेखनघ्रघ्रत्तेन मयोपेक्षितम् ॥ 

वनिरुसत्निधानादुरूकेण वपाभिधानम् ॥२२॥ 
अधिगुपरेष एव ' वनिष्ठुमस्य मा राविष्ठोरूकं मन्यमानाः! इति 

श्चुतम् । तज्रोरूकपदेन कि उलूकस्याभिधानं कि वा वपाया इति 
चिन्तायां- 

वपायामुरूकशब्दप्रयोगाभावादन्यत्र वेदे ठकारस्थाने रेफ- 

दर्छनाष्टकेऽपि च रोमाणि लखेमानीद्यादौ रकघाटेतपद्योस्स- 

मानच्रात्तिकत्वदद्येनात् उरूकप्देनोटूकाभिधान, ततश्चोटूकबु- 
ष्या वनिषुं माच्छिन्दतेति मन्जाथैः । ततश्च वपाऽनेकत्वे नौरूकश- 
ब्द्स्योह इति प्राते 

न तावद्वनिष्स्सर्वथेव ठन निषिद्धयते हृदयादिवत्तस्य 
हविदष्रुन छवनस्याचदयकत्वात् । नाप्युलूकसाद इयवुद्धिरेवनकाे 

निषिद्धयते अरण्रथत्वापत्तेः । अत उरूकराब्देनाचयवयोगेन 

वपाभिधानमेव । बपोद्धरणकारे वपा मन्यमाना भ्रान्लया चानघ 

मा छिन्दतेदयथः । वनिष्ठोवपायागोत्तरकारं खवितभ्यत्वात् । 
अतस्तस्य पूवे खछवनप्रातषेधवचनं दाप मवति । अवयव 

योगश्च उर्शबष्दो धिस्तीणवाची दीधरछान्दसः । कासराब्यो मे- 

दोवाची नामैकदेरो नामग्रहणात् कराब्दोपि तद्वचन एव ततश्च 

पदृद्यामिदं समासो वा! विस्तीणे मेदो बपाख्यं च तद्थैः। 

न॒ च रूढ्या योगवाधः,; रेफघरितस्य पदस्योटूकेऽपि 
रूढ्यभावात् । अतश्च बपानेकत्वये उरूणि काणीति पदद्वयपश्चे | 

उरूकाणोति समासपक्षे ऊहः कार्यः ॥२॥ 
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(३ )- प्रशसाऽस्यभिधानम् ॥ २३॥ वा- 
हप्रशंसा वा ॥ २९॥ 

तत्रै त्रेषे ‹प्ररासा बाह" इति श्रुतम् । अज्र कृणुतादिल्य- 
जुषञ्यते । तत्र प्रासा इत्यनेन कि करणीभू तदशस उच्यते 

उत प्रशस्तत्वमिति चिन्तायां ~ प्रशंसायामदष्ठाथेत्वापत्तः पदा- 

सेति तृतीयान्तं अकारखोपेन हस्वेन च शास्वाची । रासशः 

व्दृश्च (आसि वै शासमाचक्षते' इदवययादिलिङ्ादस्िवचनः। ततश्च 

असिना खद्धेन बाह छिन्द तेति मरैषाथः । 

यद्यपि च स्वधितिरेव पद्युप्रकरणे सामाभ्यतदछेदने षि- 

हितस्तथाऽ्पे बाहुच्छेदने मान्धवर्णिको विदोषविधिरनेन न 

विरुध्यते । अतश्चाश्वमेधे “रात् साजता दरितत्सर्वोऽसयो म- 

चन्ति" इति । असिवहुत्वस्य विधानात् तदटुरोधनोह इति 

प्रा्े- 

माष्यकासादिभिरेवं समाहित--प्रयक्चविहितस्वधितिसच्छे 

मान्बवर्णेकशरासविधिकटपनायां गौरवात् प्ररासापदं भरास्त- 

त्वपरमेवेति । तन्तु “स्वयमेव द्शप्रयाजानिष्राऽषद् रशासमादर' 

इति वाक्यस्य छिखितस्वात् रासस्यापि परौ विदहितव्वेनोपे- 
क्षितम् । 

वस्तुतस्तु बोधायनादिसकरककट्पपयांखोचनया शचासपद्- 
स्य॒ स्वधितावपि रक्टयवगमात् बाइृच्छद्नेऽपि स्वधितेरेव 

प्रसक्तेन मान्रवर्णिकद्रव्यान्तरकस्पना । 

यत्तु ` अश्ि वै शासयाचक्षते ` इति लिङ्गं तत् स्वधितेरव 
असितुल्यत्वेन स्तुल्यथेम् । 
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असिदाब्दस्य निधण्टो स्वधितिपर्यायत्वेन पाठाद्वा शा- 

सशब्दस्य स्वधितिपर्यायत्वस्ूचना्थै न विरुद्धचते । अतश्च 

दासस्य वाद्ुच्छेदने कारणत्वसच्वेऽपि प्रशासेति पदेन न तद्- 

मिधानम् । तकारमात्रखोपस्य बाहुटकत्वे सम्भवति अकारः 

लोपस्य हृस्वस्य च वाहुककत्वाङ्ाकारे प्रमाणाभाव द्विती- 

याद्धिवचनान्तत्वाङ्गीकारेण बाहुसामानाधिकरण्ये सम्भवात वै- 

याधकरण्यस्यान्याय्यत्वाच्च । द्विवचनस्याकारादैरास्तु स्वतन्र- 

सूघाविहित इति न तस्य वाहुख्कत्वम् । एवं च "राला दो- 

प्रणी ` इत्यादिप्रायपालेपि सङ्गच्छते । अतश्च प्रदासापदेन परश 

स्तत्वाभेधानात् तस्य॒ चाविकङ्त्वसूचनाथेतया इष्टाथ॑त्वात् 

वाहुविचरद्धाबरहः । तत्रापि प्राङृतपदस्य वाडुद्वये छन्दसत्वात् 
वाहुबहुत्वे द्विपाशकायां विरतौ वहुवचनान्तपाशयन्ञस्येवाप्र- 

वृत्तेः स्वाधीने रब्दग्रयागे हातन्यायेन प्ररास्तान् बाहनित्यूहः 

पूवेपक्षे च प्रशासैरिति दष्टव्यम्। 
इदं च महामाप्यस्वारस्यात्कान्तधातोरिव सान्तधातो- 

रपि तुख्यन्यायत्वात् किंवन्विचौ न स्त इत्यज्गीक्कल्य शासपद्- 

स्यैव रसेति छन्दसमिद्यापाद्य प्ररोसाथैत्वमुक्तम् । यदा तु 
महावा्तकस्वारस्यात् बहुतरप्रयागाचच सान्तधातोः क्रिविन्वि- 

चाविष्येते तदा पठ्यप्रानस्वराजुयुण्यात् छखु दिखाया इत्यनु 
रिष्स्य हिसाथेकस्य शसधातोः दुप्तकविवन्तस्य तृतीयान्त 
पाश्रथणेऽपि न्द सत्वकलव्पनाभावात् ईदिसखासाधनस्वाधितिकर- 

णकत्वावगतेः याक्ञेकसम्मतदरासच्द्धावेवोहोऽनु सन्धेयः ॥ ६॥ 

(र)- रयेनराखकरयपकवषसकपर्णेष्वाकृति- 

वचनं प्रसिद्धलन्निषानात ॥ २५॥ कातर्यं 
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वा स्यत्तथाभावात् ॥ २६ ॥ अधिगेश्र 

तदर्थत्वात् ॥ २७ ॥ 

तनैव प्रेषे ' दयेनमस्य वक्षः कृणुतात्" इति श्रुतम् । तच्च 
दयेनपदं इवराब्दायुषङ्केण वक्षस उपमाथैमिलखविवादम् । इव- 
दाष्दाथेश्च साददयमिव्यपि । तच्च वहुतरधरस्सम्भवे कतिपय- 

धर्मरन्याय्यत्वादाकाराविरोषेणेष । अतश्च वक्ष उद्धत्य कतेना- 
दिना इयेनाकारतां सम्पाद्य यषव्यमिति । वक्षोविधिस्तु पश्यु- 

चत् प्रकृतत्वेनेति प्रापते-- 

अवद्ानवाक्येऽपि (अथ वक्षसः" इति श्रवणात् तस्येव 
हविष्रप्रतीतेने कतेनाप्दिना तन्नाशददशक्यः कल्पाधेतुम् । तेन 

सादद्यसम्पत्तिरविकरोद्धरणादेव जायत इति अविकरोद्धरणं 

प्रकारायितुमेव साददयायुवादो दश्टाथेत्वात्। इतरथा द्येना- 

कारताया मान्बरवर्णिक्या विधन गौरवमदष्ाथेता वाऽऽपयत । 

एवं (शला दोषणी, करयपेवांसा, कवषोरू, खेकपर्णा, 
अष्ठीवन्ता ` दव्यादिष्वपि द्रष्टव्यम् । शा शाके, कदयपेवं 

कच्छपाविव । कवषा गतिसाधनाऽश्वादियानसदशे । खेकपर्णा 
करवीरपणांकृती । अष्ठीवन्ता अस्थिसयुक्तौ । अचर पूर्वपक्ष 
सिद्धान्ते च द्येनादीनामुपमानत्वस्यावर्यकत्वात् तथापि चेव- 

दाब्दश्रवणेन सहो देवद तत इतिवत् गौणत्वामावात् “सिह इयैते 
वीराः ' इतिवत् वक्षोविचद्धो अनृषि तद्येनपदेनेवो पमानसिद्धेरनृह 
एते दथेनादिपदानां न्यायसिद्धः कस्पसूजकारसम्मतश्चति । यद्य- 

पीदमधिकररणं नोहविचारोपयोभे तथ।भ्पि प्रासङ्गिकत्वान्न 

दोषः ॥ ४ ॥ 
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(५ )-प्रासल्लिके प्रायश्चित्तं न प्यते प- 
राभरत्वात्तद्थे हि पिधीयते ॥ २८ ॥ 

क क १ अध्धिदोर ‹ अभ्नये ज्योतिष्मते पुरोडाङ्मश्कपारं निचेपेत् 
यस्याञ्चिरुदधतोऽहतेऽभ्रिदो्र उद्वायेत् ' इति श्रुतम् । तत्न कै 
मिदं प्रायित्तं दर्रा प्रणीतस्याभेरश्चिरो्रकारे उद्धान 
भवति नेति प्चिन्तायां - 

यच्छब्दसमभिव्याहतेन लिडा पदश्चुलया निगमित्तत्वमुद्ान- 

स्य प्रतीयते। नच तदुद्धानमाबस्य नारापर्पयोयस्य सम्भ 
वति यात्कञ्चिन्नाशस्य सवेदा सस्वेन कादाचित्कत्वव्याप्यनि- 

मित्तत्वस्यासम्भवात् । अतो हविरारतिन्पायेन परतियोगितास- 

म्बन्येनाञ्चिविरोषणम् । तापि चाभ्चेरवयवशो नारास्य सर्वदा 

सच्वादाभ्ेत्वावच्छिच्रजगतीवर्व्तिसर्वश्चिनाश्स्य च कद्ाऽप्यस- 

म्भवात् अवद्यं करिष्यमाणा्िहोत्रपरयोगोपयोग्यञ्भित्वावचिल्- 

चप्रतियोगिताकनाशस्यैव प्रकरणादिना निमित्तत्वावसायादुक्त- 
प्रयोगो पयोम्यवयविनार वेदम् । 

अवद्यं चायमथां मेदनदोमाद्ावेपि वक्तव्य ण्व । प्ररृत- 

प्रयोगोपयोगिकपाखनाश्यस्यैव निमित्तत्वात् । अतस्तद्देवेदभा- 
रादुपकारकमश्चहोत्ाङ्म । 

आस्तु वा नष्टस्या्चेरुत्पाद् काकांक्षायां वेखधन्यायेन पद्ान्त- 
रकट्पनयाऽस्याश्निहो नापेक्षितादटरूपाञ्चयत्पाद् कस्वकरपनया स- 

न्निपल्योपकारकत्वमेव । मेदनदोमस्य दष्टरूपकपाटजनकत्वस्य 

बाधितत्वाद्ासदुपकारकत्वमिति चिद्चेषः। 
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अत एवाञ्चचुत्पादनप्रयोजनाभावादञचिदोत्रे इते एतस्प्राय- 

धित्तवेयथ्यापत्तेः अहते अश्चिदो्र इत्यनुवादः । मेदनहोमस्त॒ 
कपालकार्ये निष्पन्नेऽप्युद्धासनात्पूवै भवय्येवेत्ति विशोषः । सवैथा 
दशोथं प्रणीतस्याप्यञ्चेरभ्ेदोचोपयोशेत्वात् निमित्तसस्कथयो- 

समयोरपि सस्वेन तदर्थं कतैष्येवेष्टिः । न च तथाऽपि दरीदौ 
वेघसमन्वकोद्धरणाभावादुद्धृताश्निनाराभावेन निमेत्ताभावः, 
उद्रतत्वस्य हवि रुभयत्ववद्भ्चिविरोष णत्वेन(वेवक्षितत्वादि ति प्राप्त 

नाच्ोद्धृतत्वमुदेद्यविरोषणं करिभ्यमाणग्रयोगो पयोग्युद्धत- 
त्वावाच्छन्नप्रतियोगेताकविनाशस्थेव निमित्तत्वात् । बैधस्येवो- 

दधरणस्य निमित्तकोरिग्रवेशाच नातिरसङ्गः । उद्धतश्चाभ्रिरेवेि 

अथिपदं नित्यानुवादः । इतस्था अजखपक्षे उद्धतत्वामावात् 

उद्धत इत्यस्य पाश्चिकानुवादत्वापत्तेः । गादेपत्यादिनाश्रेऽपि 

स्योतिष्मतीणयापततेश्च । अतश्च द्दधौथं प्रणीतेनैदाभिदोचायष्ठा- 

नादुद्धरणस्य प्रसङ्गसिद्धकायतया लछपेन निमित्तामावदिव न 
च (~ (~~ 

नेमित्तिकानुषएानम् । अपि तु अन्वाहिताभ्नाशग्रायाश्चत्तमेव । 

अन्न च पूवेपश्च उद्धताञ्नचमावमात्रणान्यथात्वाद्धाक्ताहपर- 

सक्तः सिद्धान्ते तदपवादात् सङ्गतः ॥५॥ 

(६) धारणे च परार्थत्वात् ॥२९॥ किया- 

त्वादितरेषु कमं स्यात् ॥ ३०॥ 

' अनारभ्य धार्यो गताश्रेय आहवनीयः ' इति श्चुतम् । तजर 

गतश्रीत्व ग्रन्थान्तरे अन्यथा व्याख्यातमापि तन्बरल्े प्रा्श्री- 

त्वमिति व्याख्यातम् । तदिह यदा तन्निमित्तक आहवनीय- 
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धारणे कते अश्िद्ये्रकारे स उद्वायेत् तदा तदुत्पत्तधर्थं 
क ई ४ 

ज्योतिष्मतीष्टेः कवव्या न वेति चिन्तायां - 

षु 

निमित्तसं स्कार्ययोस्खस्वात् कतेव्या ; न च धारणे एते 

ततप्रयोगोपयोभ्युद्धरणाभावाद्करणं, अनुद्धतस्य धार्णायोगेन 
ततः पृथ करिष्यमाणसर्वाचनिहोअप्रयोगाथं तन्वेण समन्तको- 

द्ध रणस्याक्चे५।त् 

इदं धारणं न गतश्चीत्वे निभित्ते पुरखुषसंस्काराथं फरुक- 

दपनापत्तेः । धाय इति यत्प्रत्ययेनाहवनीयस्य कमेत्वावगतेश्च । 

पष्ठीश्तिस्तु निमित्तफलकरतया कठत्वाजुवादेनापि ‹ वेदयस्य ' 

इतिवन्नालुपपन्ना । किन्तु आहवनीयसस्काराथमेव । आहवनी- 

यस्थ च धारणव्यातिरेकेणाधानेन जातत्वात् स्वरूपे आनर्थ- 

क्यप्रसन्तौ अन्यभिचरितक्रतुसम्बन्धोपस्थितकरिष्यमाणसर्वक्र- 

स्वपूर्वसाधनीभूताहवनीयसं स्कारकत्वक्षिद्धिः । एवं च धार- 

णस्य पुरषारथत्वोक्तिस्तन््रलीया निरस्ता । अत एव करिष्य 

माणकमर्णां यावजीवं सत्वात् गतश्चीत्वोत्तरं पुनदारिद्रेऽपि 

याचल्ीवं धारणसिद्धिः । पुरुषाथत्वपश्चे तु यावज्ञीवतायां पमा- 

णान्तरं मृग्यं स्यात्। सवेकमो्थनापि च धारणेनाक्षि्तं उद्ध- 

रणं कांस्यमोनजिन्यायेनाभ्रिदोजोपकारकतया समन्वकमेवाक्षेप्यते। 

नच यिन्चित्कमोथेभुद्रतस्याभनेरेव गतश्रीत्वे निमित्ते 

धारणोपपत्तेमै स्वतन्बोद्धरणा्षेपकत्वमिति वाच्यं, मध्याह्वादौ 

यदा कस्यापि कर्मणो न करणं तदैव गतश्रीत्वरूपानमित्तप्रापौ 
धारणस्यावदयकत्वेन तद् नुरोधनोद्धरणाक्षेपस्यावद्यकत्वात्। अतो 

निमिन्तसच्वात्कतेन्धेव स्योतिष्मतीष्टिरिति पाते 
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यदा कर्ममध्ये गतश्रीत्व तदोद्धरणानाक्चिपकत्वादन्यदा 

चाक्षेपकत्षे वेरूप्यापत्तेः टखाधवेन परभ्रयुक्तोद्धरणोपजीविना 
धारणावेधिना यक्किञ्चित्कमोथैमुद्ध तस्येव गतश्रीत्व निमित्ते 
धारणाषेधानम् । अत एव तदनुरोधेन निमित्तस्याप्याहिताभः 

त्वादिनेव जीवनस्य सङ्कोचो न 1वरुभ्यते । अतो धारणविधिना 

अभिदो्रविधिना वा परप्युक्ताभिखायेनोद्धरणानाक्षेपात्कारेष्य- 

माणाश्भिहोचाङ्गभूताभ्रिनाशे उद्धूतत्वावच््छिननप्रतिय)गिताकनाश- 

रूपनिमित्ताभावान्नेमित्तिकाकरणम् । न चान्यकमी्॑प्रणीतस्य 

धारणे निभित्ताभवेऽपि अभ्चिरोजाथभेवोद्धतस्य धारणे निमित्त 

सद्धावात् कथं प्रयोगान्तरे तन्नाशे प्रायश्ित्तामावः । कपा- 

खनाश्ादिवत् यत्प्रयोगग्यक्तदयुपयोगेनी योद्धरणन्ब क्तिः तत्संस्कृ- 

तत्त्रावच्छिन्ननाशस्थेव तत्प्रयोगन्यक्तययुपयोग्यभ्चेसम्पादकतया 

ज्योतिष्मतीषश्टिनिमित्तत्वात्, इतरथा.ऽतिप्रसङ्गापत्तेः । अतो नाज- 

सरेष्विदं प्रायश्ित्तम् । अपि तु सामान्यबिदहितं मनस्वतीदोमाये- 

वेति सिद्धम् ॥६॥ 

(७)-न तृत्पन्ने यस्य चोदनाप्राप्तकारत्वात्॥ 

यदा दशीथमधिप्रणयनं क्रियते तदा तस्िश्नेवाभ्नौ साय. 

प्रातः क्रियमाणा्चिदोचाङ्गमुद्धरण तन्मन्बश्च 'वाचा त्वा होजा 

इत्यादिः पठटनीयो न वेति चिन्ताया- 

द् शौ प्रणीतस्याप्यश्नेरभिहो त्राङ्गत्वात् तत्सस्कारकमुद्धरणं 

तदङ्गभूतश्च म्रः प्रयोजकसच्वाद्धवव्येव । न च प्रणयनस्य प्रातः 

काठानत्वादुद्धरणेऽपराह्नकारीनत्वाभावः । प्रधानाङ्गभूतोद्धरणा- 

दयनुरोधनतदङ्गभूतकाटस्यसमयाध्युषितकाङवद्नारम्मणीयत्वात्॥ 
ए. ४०.- 111. 4 
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 वस्तुतस्तुद्धरणस्यान्नेवा अश्चिहोत्राङ्गत्वाभावेऽपि भरणय- 
नाकषिपतार्थकोद्धरणस्य तत्संस्कृताग्रेवा अभ्रिदोत्रोपकारकत्वस्य 
तावत्सखाव् तावतेवेज्याथयोदेधिपयसोः प्रणीताधमेवत् मन्ब- 
प्रा्तचुपप्तिरेति प्रति- 

प्रातन्काङक्रियमाणदशौ्थाभिप्रणयनवेखायामभरिदोत्रस्य नि- 
भित्तायभावेनानुपस्थितत्वाव् तदङ्गभूतोद्धरणस्य कालामावेन 

सुतरांमयुपस्थितेः न मन्त्रस्य तदानीं सम्भावना। न चभ्चि- 

होतेव स्ववैगुण्यपरिहार्थमकाटेऽपि तदाक्षेपः । तस्य प्रस- 
ङ्ासद्धाभ्निखामेन तदुद्धरणादिसंस्कारकार्यस्य रामेन चोद्धर- 
णस्यैवानाक्षेपे तन्मन्ादेस्सुतरामनाक्षेपात् , अतः पयाजानां 
पशुपुरोडादो अनङ्गत्ववत् उद्धरणतन्मन्बदेरपि तस्मिन्नाभरेदोच- 
प्रयोगे सुतरमङ्गत्वाभावदेव न तदभावे वैगुण्यधसङ्ः । अतो 
न मन्लस्य कालान्तरप्रयुक्तान्यथाभावात्मको भाक्त ऊहः, अपि 
तु बाध एवेति सिद्धम् ॥५७॥ 

(<)-प्रदानदशेनं शुयणे तदमंभोजनार्थत्वा- 
त् ससग मधृदकवत् ॥३२॥ सैस्कारप- 

तिषेधश्च तदत् ॥३३॥ तप्मतिषेधे च त- 

थाभूतस्य वर्जनात् ॥३९॥ अधर्मलवमप्र- 
दानात् प्रणीतां विधानादतुल्यतवादसंस- 
गः ॥३५॥ परो नित्यानुवादस्स्यात् ॥३९॥ 

विहितप्रतिषेधो वा ॥ ३७॥ वजेने गुण- 
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भावित्वात्तदुकतप्रतिषेधात्स्याकारणत्केव - 
लाशनम्॥३०॥ तरतधरमौञ्च ठेपवत् ॥३१॥ 
रसप्रतिषेधो वा पुरुषथमंत्वात् ॥ ४० ॥ 

आदित्यः प्रायणीयः पयसि चरः इत्यत्र पयसि इत्य- 
धिकरणत्वनिर्देशात् न पयसो हविष्टु- अपे तु चरोरेव तद्धित 
सामानाधेकरण्येन तस्यैव देवतासम्बन्धात् । पयसस्तु धरप- 
णाधिकरणत्वमात्रं अतो न तत्र प्रदेयधमौः । प्रणीताधर्मास्त॒ 

तज्न भवन्तीति प्राञ्चः ॥ 

वस्तुतस्तु-संयवनाथ॑त्वात्तेषां चरो च तदभावात् तेऽपि 
न भवन्त्येवेत्युक्तम् । प्रदेयधमंप्रा्तयादाङ्का तु यद्यपि नान्या 
काचित् तथाऽप्यादिव्यप्रकरणे “अयज्ञुषा बत्सानपाकयोति अप- 
वि्रवति गां दोहयति ' इत्यादिप्राप्तवत्सापाकरणाद्यनुवदेन यजु- 

रादि पयैदासविधिरेवोत्पत्तिवाक्य सप्तम्यथांविवक्षातात्पयग्राह- 

कः अभ्युदितेष्टिवादोति प्रापते- 

नित्याञुवादत्वेनाप्यस्योपपत्तेने सप्तम्यथांविवक्षा । वस्तुत- 
तस्तु दोकिकलिद्धपयोश्रहणस्येव तदा  प्रसक्तेदीहनादिकतग्य- 

ताया अप्रापत्वेनावश्यविधयत्वेऽपीतरस्य सवेस्यैव नित्यालुवा- 
दत्वात् न सप्तम्यथोविषक्षा। अतो न तत्र प्रदेयधमौः। अ- 

भ्युदितेष्टौ त॒ उत्तराधिकरणे वक्ष्यते ॥ <॥ 

(९)-अभ्युदये दोहापनयः स्वधम स्यात्पवुत्त- 

त्वात् ॥४१॥ शतोपवेदाञ्च ॥१२॥ 
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अभ्युदितेष्टावापि ताहि सप्मीनिर्दैशात् दधिश्चतयोरधिक- 
रणत्वावगतेनं प्रदेयधमो भवेयुः । ' सह श्रपयति ' इत्यस्यापि प्- 
वेवदेव नियानुवादत्वोपपत्तेः। न च क्षोदिष्ठादिद्धव्योदेशेन तत्न 
देवतामा ् रविधानात् दध्याद्यधिकरणत्वस्यारि विधौ वाक्यभेदा- 
पत्तेस्तस्य प्रदेयत्वमिति वाच्यं, द्रव्यद्धयोदेशेऽपि वाक्यभेदता- 
दवस्यचात्। तद्वरं सप्तमीश्रुल्या विधेयनेकत्वानिमित्तवाक्यभेद- 

स्यैवाङ्गीकारः । वस्तुतस्तु भावनान्तरस्यैव तत्र षष्ठेऽङ्ञीका- 
रात् । अधिकरणत्वस्यापि विधौ न वाक्यभेद दति परे 

° यादे गृहीतं हावेरभ्युदियात् अथो तर््तानेव तण्डुलान् 
खुफटीकृतान् दधि पयश्च ' इत्यादि लिङ्गाद् पनयविधेश्च परङृतया- 
शययोरेव दधिपयसरोभौवनान्तरेऽपि प्रदेयत्वेनेवोपादेयत्वस्य षष्ठे 
व्यवस्थापितत्वाद् धिकरणत्वविवक्षाजुपपत्तर्भवन्यव प्रदेयधमौः॥९ 

(३ ०)-अपनयो वाऽधान्तरे विधानाच्चरुपयोव- 
त् ॥ १३॥ लक्षणार्था गृतश्रुतिः ॥४४॥ 

(न ' यः पद्युकामस्स्यात् सोऽमावास्यामिषा चत्सानपाकुयीत् , 
(अपक, भक ये क्षादेष्ठास्तानञ्रये सनिमतेऽष्टाकपाटं निवपेत्, ये मध्य 

मास्तान् विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चर, ये स्थष्ठास्तानि- 

न्द्राय प्रदात्रे द्घश्चसम् ' इत्यत्रापि यद्यप्यपनय विध्यभावात् कर्मा- 
न्तरत्वं॑षष्ठे उपपादितं, तथाऽपि अशभ्युदितेित॒ल्यश्चुतित्वात् 
वत्सापाकरणश्चुतवटाच्च सप्तम्य्थौविवक्षया प्रदेयत्वावगतेः 
देयधमांन् मन्वानस्योत्तरम् । वत्सापाकरणविधिवलेन दटस्थप 
योभ्यावृत्तावपिं अधिकरणत्वाविवक्ष.यां पमाणामावात् प्रदेय- 
त्वाठुपपत्ते न प्रदेयधमांः आदित्यचरुवत् ॥ १०॥ 
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(११)-श्रयणानां त्वपूवत्वाव्मरदानार्थे विधानं 
स्यात् ॥ ४५॥ गुणो वा श्रयणाधत्वात् ॥ 
अनिदेहाञ्च ॥ ४७॥ श्रुतेश्च तत्प्रधानत्वा- 
त् ॥ १८॥ अथेवादश्च तद्वत् ॥ ४९॥ 
सस्कारं प्रति भावाच्च तस्माद प्रधानं 
स्यात् ॥५०॥ 

९ (~ 

सोमे प्रयसा मेजावरुणं श्रीणाति सक्तुमिर्मन्थिनम् ` इत्या- 

दौ तृतीयया पयःप्रमृतीनां श्रयणं प्रति गुणत्वावगमात् सल्य- 
पि सोमस्स देवतासम्बन्धाभावेन प्रदेयत्वानुपपत्तेः न प्रदे 

यधमाः ऋयादयः ॥ 

न॒ च प्रयाजहोषन्यायेन ध्रयणस्य सोमसस्कारकत्वे अ- 

द्ार्थत्वप्रसङ्ातु पयस्सस्कारकत्वावगतेस्तदन्यथाऽनुपपस्या या- 

गे तस्य विनियोगकस्पनेन प्रदेयत्वावगतिः, पयस्सस्कारकत्वेऽ- 

प्यदृष्टा्थस्वस्य तुल्यत्वात् उत्पत्तिरिष्टसोमावरोधे पयसो निवे- 

शाजुपपत्तेश्च । निषाद स्थपत्यधिरणन्यायेन तृतीयादौ लक्षणायां 
प्रमाणाभावाच्च प्रयाजरोषवदुपयुक्तत्वाभावेनास्मदुक्तप्रयाजदोष- 

स्यायामावाच्च । तस्मान्ना प्रदेयधमौः ॥\१॥ 

(१२)-पयंत्रिकतानामुत्सग तादर्यमुपधानव- 

त् ॥५१॥ रोषप्रतिषेधो वाऽथीभावादिडा- 
न्तवत् ॥ ५२॥ पूर्ववच्चा शब्दस्य सं- 
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स्थापयतीति चाप्रवृत्तेनोपपद्यते ॥५३॥ 
प्रवत्तेयेज्ञेतत्वात्प्रतिषेधे सस्काराणामक- 
म॑ स्यात् तत्कारितत्वात् यथा प्रयाजप्रति- 
षेधे म्रहणमाज्यस्य ॥५४॥ क्रिया वा स्या- 

द्वच्छेदादकममं सवेहानं स्यात् ॥५५॥ 

अश्वमेधे ` शशानाय परस्वत आख्भेत ` इति प्रर ` पयं- 

भ्निङृतानारण्यायत्वजतिः इति श्रुतम् । तथा 'त्वाष्र् पाल्लीवत- 

मालमेत' इति परङ्व्यान्यत्रापि "पर्यभ्चिङृतं पाल्लीवतमुत्खजति ` इति 

श्रुतम् । तज्रोभयनत्नाप्याद्यवाक्ये तावदेवतासयोगश्रवणान्नालम्म- 

माञ्च विधीयते अपितु याग प्वेव्युक्तमेव द्वितीये ॥ 

दितीयवक्ये तु न पयैन्निकरणान्ताङ्गरीतिविधिरपुवेत्वफः- 
छको दवितीयोक्तोऽपि युज्यते । तथात्वे पाङतस्य पयश्निकरः 
णादिधमैजातस्य प्रकृतो प्रदेयप्रङृतिसखंस्कारकत्वेन परस्य 

पदोः प्रदेयत्वेन तस्मिन्नप्रापेरप्राृतकार्यतया पशो विधीय- 

मानस्य पोपकारकत्वाभावेनातिदेशाप्रतिबन्धकत्वासस्भवात् । 

तदभावे च प्रदेयप्ररूतिसंस्कारकत्वेनेव पयभ्चिकरणािप्रापषेस्त- 

स्याविधेयत्वाञ्च । न घा पयेन्निकरणान्ते प्रयोगत्थागाख्योरस्गेविधिः 

तथात्वे व्यागस्याप्यभावेनोत्पात्तिवाक्यावगतदेवतासम्बन्धवाधाप- 

तेः। न चोत्सजतिना यागमनु्याप्राङृतपयंश्रिकरणान्तोत्तरत्वाकषोधिः 

हृदयादय्धेषु तद्विधौ पाल्ीवतं इ्येकवचनानुपपत्तेः, पशो त- 
द्विधानस्य व्यथेत्वापत्तेश्च । अतः पये्रिकरणोत्तरकालं यूषा- 

दविमोकरूपस्योत्सगंस्य प्राप्तस्थैवायमयवाद् इत्याक्षेपे प्रासे- 
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आज्यभागन्यायेन पयभचिकरणान्ताङ्रीतिविधनेऽपि नान्न प- 

रोः प्रदेयताधमाणाभाव।त् उत्पत्तिवाक्यगतदेवतासम्बन्धस्य पै- 
क्षवत् षदेयगप्रकृतित्वेनेवोपपत्तेः । यद्यपि नात्रं विशसनादिकं 
तत्तत्पयैग्राहकं तथापि पयै्चिकरणयेव प्देयपङ्ातिसंस्कारक- 

तया कलक परः प्रकृतित्वतात्पयैग्राहकम् । सम्भवति च वि- 

दासनाद्यमावेऽपि पश्वारम्भकानमेव हदयायङ्गानां स्वदेश्स्थि- 

तानामेव देवतोदेरोन स्वत्वलयागः । अतश्चापराङृतकायकारिताना- 
पत्तेस्सम्भवति प्रयंश्चिकरणान्ताङ्रीतिवधाने नापूर्वैता ॥ १२॥ 

® ® 

(१३)- आन्यसंस्थापधरातेनिधिः स्याद्रभ्योत्सगा- 

त् ॥५६॥ समापिवचनात् ।॥ ५७॥ चो- 

दना वा क्मोत्सगदन्येस्स्यादविशिष्टलवा- 
त् ॥५८॥ अनिज्यां च वनस्पतेः प्रसिद्धां 
तेन दशयति ॥ ५९॥ संस्था तदेवतत्वा- 
तस्यात् ॥ ६० ॥ 

पाल्लीवतवाक्ये पुनराक्षेपः । तत्न ' हि पयित पाल्लीष- 
तमुव्खजति ' इत्युक्ता (आज्येन हषं संस्थापयति इति श्रुतम् । 
अपूवैत्वे हि शेषसस्थायुपपत्तेः पर्यभ्िकरणवाक्ये पयेश्चिकर- 
णाभ्यवहितोत्तरमेव प्रधानयागकतेग्यताऽपरृष्य बिधीयते तत्क- 

रणे च विद्सनादिपदाथैटोपेऽप्यन्याङ्गरोपे प्रमाणाभावात् शे- 

षं यत् स्विष्टृतप्याजादि तत् आन्येन संस्थापयतीति विधीयते ॥ 

यद्यपि च प्रयाजादावाज्यं धाप्तमेव। तथाऽपि स्विषटकद- 

नस्पतियागादावास्यविधिने विरुध्यते । न च विश्लसनाभावा- 

देव अ्यज्गासम्भवात् ' यस्य सवाौणि हवींषि ' इत्यनेनैव स्वि 
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कृल्यप्याज्यप्रापिदशङ्खया नाशादिनिमित्ताभावेन तदप्रापतेः। बि. 

रसनस्याङ्प्रधानसाधारण्येन च्यङ्गाथमपि प्राप्तचुपपत्तेश्च । वन- 

स्पतियागाद्ाबाज्यविधेरप्यु पपत्तेश्च । न ह्यत्र कमोन्तरत्वे कि- 

क्चित्पमाणमस्ति प्रत्युत शेषसंस्ापदयोरनुपपत्तिरिति प्राप्ते 

"यसवष्टारं च वनस्पतिमाबाहयतसि अथ वेतौ यक्ष्यसि ̀  इति 

पृषे स्त्वा नवमी प्रयाजञेज्या वानस्पत्या दशमी अजैवेता- 

विषौ वियात्' इति वनस्पतियागस्याङ्गान्तरेणाग्रहवचनेनाभावा 
वगतेस्तस्य चापुवैत्वमन्तरेणासुपपत्ते ने पूवैवाक्ये ्रधानापक- 

वैमा्राविधिः अपि तु तदन्ताङ्गरीतिविधिरेवापूवेत्वफरकः । 

यद्यपिचा क्रियमाणस्य वनस्पतियागस्य देवतावाहनमपि 

नैव प्राप्यते तथाऽपि सिद्धवननिर्दशान्यथानुपपच्येवावाहनाविधिक- 
स्पना । त्वष्टुस्तु प्रधानदेवतात्वादेवावाहनाषिरोधः प्रक्षेपाभा- 

वाभिप्रायेण च नवम्याभ्चुप्रदोक्तिः। अतश्च पूवैकमणि शेषाभा- 

वेनाज्यविधानाजुपपत्तेयुणात्कमोन्तरमेवेदमाज्यद्रव्यकमनुषक्तपल्ली 

वदेवत्यमुपांशुयाजप्रङतिकम् । रेषसंस्थाशब्दौ तु पूर्वस्य क- 
मेणोऽसमाप्तप्रायतया कथञिदलुवादकाविति । सिद्धस्िष्रिध 

ऊहः ॥ १३॥ 

इति श्रीखण्डदेव विरचितायां भाद्दीपिक्षायां 

नवमस्याध्यायस्य चतुथः पादः. 

अध्यायश्च समाप्तः. 

"49४6 क 8 क 



अथ द्रमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः. 

(१)--विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्सपैक्म 

स्यात् ॥१॥ अपि वाऽभिधानसंस्कारद्रव्य- 

मधं क्रियेत ताद््यात् ॥२॥ तेषामप्रत्क्ष- 
विरि्टत्वात् ॥३॥ 

तदेवमृहे सिद्धेऽधुनाऽतिदिष्टानां पदाथनामुत्छगीपवादा- 
भ्यां विकृतौ बाधो निरूप्यते । तत्र बाधो नाम प्रृतिसम्बन्धि- 

नः पदार्थस्य वियङ्गत्वग्राहकप्रमाणाभावः । न तु पदाथौ- 

भावमा्रम् , प्रकृतावेव निलये यथाशक्तिप्रयोगे तत्सच्वेन बाध- 

व्यवहारापत्तेः । नापि विकृतौ सः, निद्यविङृतिप्रयोगे तद 
पत्तेः प््ुपुरोडाशे प्राृतपदाथोमाबेन परसङ्गेऽपि बाधत्वाप- 
तश्च । अस्ति चेदं कृष्णटचरो प्रङृतिसम्बन्धिनोऽवघातस्य 
वितषीभाधरूपप्रयोजनरोपेन सतोऽप्यतिदे शस्य विृलयङ्गत्व- 

ग्राहकत्वाभावात् । अस्ति च कुशानां प्रकृतिसम्बान्धिनां शरैः 

परलयाञ्नानेन कायैिद्धौ अतिदेशेन विक्ृलयङ्गत्वाभावात्तेषु । 

‹ न होतारं वृणीते ' इत्यादिपयुदासवशाच दोतृवरणादेविकृल्यङ्- 
व्वाभावात्तेष्वपि । अचर विङृत्यङ्गत्वग्राहकप्रमाणामावस्य घटाद्. 

वापि स्वाद्यं विदेषणम् । निदयप्रयोगे प्रसङ्कखले चातिदे- 
शस्यैव विद्कसयङ्गत्वग्राहकग्रमाणस्य सस्वादन्तम् । 

एए. ४0,.--1[. 24 
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यद्यपि च प्रसङ्गख्रे अन्यत एवोपकारलाभान्न तस्मिन् 

प्रयोगे प्रयाजादिपदाथस्याङ्गत्व, तथाऽपि सर्वत्र प्रकतौ विकृतौ वा 

पदार्थानामन्यत उपकाराखाभमे प्रयाजादिभिस्तत्तसप्धानस्योपकु- 

योत्, उपकाररमे तु तेरेव करणनिष्ठयोम्यतां कुयौदिव्येवंवि- 
धस्येव प्रमाणस्य कट्पनान्न विङृलयङ्गत्वन्रादक्रमाणासस्वम् । 

व 
अत एव प्रकृतेरपि दैववश्ान्नेमित्तिकविशृतिप्रयोगान्तःपाते 

प्रसङ्ासिष्धिरव्याहता । 

अन्न चान्यसम्बन्धिनोऽन्याङ्कत्वभ्राहकप्रमाणाभाव इत्युक्तौ 

चिङकृतिसम्बन्धिन उपहोमदेः भ्रकृतिसम्बन्धिनः प्रथाजादेर्ौ 

उयोतिष्रोमाङ्गत्वभ्रादकप्रमाणाभाववत्वात् बाधापत्तेः प्रुतिविकृ- 

तिपदोपादानम् । अत्र च प्रकृतिराब्दो नातिदेशनिरूपकपरः 

धिकृतिशब्दो वा नातिदेशवत्परः । तथात्वे गरहमेधीयस्य वस्तु- 

तो दशै्रकृतित्वामावेन तत्र प्रयाजादेवाघे निरुक्तलक्षणव्या- 

पैः। अपि तु दशादिसम्बन्ध्यङ्गपकारकज्ञानाविशेष्यपरो विकति- 

राब्द्ः, ग्रकृतिशब्दश्चाक्तवेशेष्यतानैरूपकप्रकारपरः, तच्च ज्ञानं 

सोरयादावतिदे शषवाक्यजन्यं प्रमारूप, गृहमेधीये त॒ “ आज्यभागो 
यजति ` इत्येतद्वाक्याभावमापाद्य ताक्षकम्। अत पएवोाभमयसाधार- 

ण्येन दोषाजन्यज्ञानत्वेनाचुगमः । अत एव ज्योतिष्ठेमादो दो- 

षण विकृतित्वश्रमे प्रयाजादिबाधे नातिन्यासिः। 

अस्तु चा गृहमेश्ायवृत्तिप्रयाजादिबाधस्याहवनीयादिबाध- 

वत् स्वरूपेणाध्यायाथेत्वाभावेऽपे प्रसङ्गसङ्गत्येव द शमाध्याय- 

निरूप्यत्वम् । 

पवं च यद्धमावाच्छन्नस्य यत्परङृतिसम्बाभ्धित्वाोरशा्स्य 
य द्रकातभूतयद ङ्गत्वभ्राहकप्रमाणधिपयत्वाभावः तद्धमीवच्छिन्न- 
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स्य॒ तत्र बाधितत्वमिति निष्कृष्टोथैः फलितः । यदै तु निरक्त- 
वाधस्याप्यध्यायान्तरे क्राचित्कं निरूपणं सम्भाव्येत तथाऽपि द- 

रामे तस्य प्राधान्येन निरूपणान्न काचित्क्षतिः । इष्यत एव 

हि तच्ावापनिरूपणस्य तृतीये प्रासङ्किकं निरूपणं सवपृष्टा- 

यां, नामधेयत्वदेश्च दर्वीदोमादावष्रमादौ ॥ 

अत पव भाष्यक।रोक्तमपि बाधटक्चषणमतिप्रसक्तमपि ना- 

तीवासङ्गत, तथारि-यद्विदेषादरोने यस्य राखस्य यद्दिषये 

यादरानिश्चयजनकत्वं तादरानिश्चयस्य तद्धिरोषदरोनेनाधामा- 

ण्यनिश्चय एव ताद्धेषये तस्य शास्रस्य वाधः । भवति च 

शरपदादि रूपविरोषादश्नेऽतिदेरदराखस्य कुशाहवनीयादेषि- 

षये, तत्तदुदेदयसम्बन्धनिश्चायकत्वं तस्य॒ तदिश्ेषद दीनेनाप्रा- 
माण्यनिश्चय इति तद्विषये तस्य शाद्स्य बाधः । इदं च 

यद्यापि रागप्राप्तानतवदनादेवाधे असम्भवि, तथाऽपि तस्य 

रासङ्गिकनिरूपणीयत्वाङ्गीकारात् न क्षतिः । इदं हि बाधसा- 

मन्यलक्षणं अध्यायान्तरखश्रुतिलिङ्धादिवाधसाधारणमपि प्रा- 

धान्येनेहैव निरूपणीयत्वात् यथा नासङ्गतं तथा ममापीति न 
क १, 

कशचिदोषः। परं तु अतिदेशोपजीवित्वस्य भाष्यकारोक्तबाधेऽ- 

वच्छेद कावच्छेदेनासस्भवात् तदनङ्गीकारः ॥ 

अस्य च वाधस्योहोपजीवित्वाभावेऽपि उहस्यातिदिष्टप- 

दाथैधमैत्वेनातिदेरपरलयासन्नत्वात् तदुत्तरं निरूपणे कत एवा. 

वस्र दति उहेनापि सङ्गतः ॥ 

अयं च वाधखिषेधः अथेखोपात् प्रल्याञ्ननास्प्रातिषेधा- 

श्चेति । तजान्त्याभेन्नवाधोपोद्धातस्वेनेदं प्रतिपादनीयम् । यस्ाक्घ- 

तपदार्थानामुपकारानादरेण खरूपेणेव न विृतावतिदेशः। ये- 
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न श्रकृतिरष्टकायोसम्भवे विकृतावेवादष्टं प्रयोजनान्तरं कल्प- 
यित्वा बाधाभावदराङ्कयेत । विकृतेस्तु फटानुकरुखयोग्यताजन- 

नाथमुपकारस्येवापेक्षितत्वात् पदार्थानां च स्वतः क्षणिकत्वेन 
योग्यताजननेऽयोग्यत्वादुपकारद्ारेव प्रकृतौ योग्यताजननेनोप- 
कारस्यैव तज्जनने योग्यत्वावसायात् विङ्तिभावनया च सा- 
इ्येन प्ररृतिभावनोपस्थितौ तदव्यवहितान्ववयिनोभवान्तरोपका- 
रस्यैव सननिदितत्वात्तेषामेवाकाङ्काऽऽसत्तियोग्यत्यः प्रथममतिदे 
शो न तु पदाथौनां तेषां तु तत्पृष्ठमाचन ॥ 

तत्र च द्वयी गतिः तत्तदवान्तसेपकासणामेवाग्नेयसव- 

न्धित्वेन रूपेण कोडाकारादश्मियोपकारव्यीक्तसमानजातयोप- 

कारेस्सौयस्योपकर्तव्यं इद्येर्घोवधवाक्यकस्पनयोपकारेष्वातेदि- 
टेषु पश्चात्तज्जनकापेक्षायां तजनक प्राकृतपद्ा्थानां परथगतिदेर- 
कल्पनम् । न चेवं विकृतो तादरदोपकारवाधेऽपि पदार्थानामे- 
वेपकारान्तरकद्पनया करणापत्तेरूदवबाधोच्छेदापत्तिः । उपका- 

रज्ञनकपेक्षायामेव पदाथोतिदेश्स्य कट्पनेन तदधे तस्थेवा- 

कल्पनात् पदाथौतिदिशस्थैव प्रथमतः कट्पनेऽपि वा वचना- 
तिदेशनामातिदेशयोरिव निरूपितरूपाणामेव पद्ाथानामतिदेशात् 
बाङूतोपकाराभावे उपकारान्तरकट्पनानुपपत्ते्च ॥ 

वस्तुतस्तु उपकारजनकपिक्षायामपि पृथक्पदाथाीतिदेशक- 

द्पने गौरवात् पदार्थविरिष्टोपकाराणामेक एवातिदेशः । प्र- 
तिवत् तत्तत्पदाथेजन्यांस्तत्तदुपकारान्विरृतौ कुयी दिति । शा- 

सरस्य तु पुथक्पृष्ठते बाऽतिदेद्ाकल्पने मैव किञ्चित्पमाणं प- 
रयामः । तच्वं तु पराङृतयोम्यताजनकैर्विङूतियोग्यतां पऱतिव- 

ज्ञनयेदिल्येवातिदेशः । जनकत्वं चोपकारवत् पदार्थेऽप्यविशिष्- 
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मिलयेकं पवोभयोरतिदेशः। अतिदेशखक्षणं च पदाथेमादायोप- 

पन्नतरम् । अत एवापेक्षितत्वादिनोपकाराणामेवातिदेशः । पदा- 

धानां तु तदाक्षेपादेव करणक्िति न तेषां विक्ृत्य्कत्वमिल्य- 

पास्तं, तथात्वे उप्रकारत्वस्याप्यतिदेश्यतावच्छेदककोरिप्रवेशे 

गौरवापत्तेः । उपक्राराणां प्र्तावपि करणनिष्ठयोग्यतारूपफ- 
टग्रयुक्तपदाथौनुनिष्पन्नानामिह पदाथोक्चपकत्वकल्पने गौरवाच! 
अतिदेरोक्येऽपि च प्रतिवद्धावस्याप्यतिदेशान्न पदाथौनामुप- 
कारमनादत्यातिदेशः । एवं च यत्र प्राकृतोपकासाभावस्तथ् 

(~ क 

तज्ञनकपदार्थस्य नेवातिदेशः ॥ 

न चैवमपि प्रत्युपकारं प्रतिपदा्थं वाऽनन्तातिदेशास्य क- 
लपने गौरवदि कस्येवातिदेशस्य पदार्थान्तरप्राप्त्यथेमावक्यकस्य 

वाधितपदार्थप्रापकत्वापत्तिः, एकस्यैवातिदेरास्य वाधितपदा्थीदो 
तात्पयैविषयत्वाकट्पनात् अत एव तादशविषये न तच्छासख्रम् । 
वस्तुतस्तत्तदतिरिक्तावेषयमेव ॥ 

न चवं प्रसक्त्यभावात् वाधानापत्तौ सुतरां प्राक्तवाधाना- 
प्तिः, विरोषादशेननिमित्तकभ्रान्तिप्रसक्त्येव तदुमयाङ्गीकारात्। 
अत पव कटप्तस्य बोधकस्य विरोषधिषयताप्रतिवन्धकत्वमेव 
प्रा्तवाधत्वभिव्युक्तं कौस्तुभे । स चायं वाधस्िविध इ्युक्तम् । 
तत्रान्त्ययोरुदा्रणं वश्ष्यते ॥ 

अथरोपाद्वाधस्य त॒ विङतिविशेषे ‹ स्वयं दिनं बिभ्रव- 

ति इति। अत्र स्वतरिखछन्नरव्दिषरि ख्वनप्रयोजनस्य स्तरणोप- 

योगिमूलाग्रावयवसंयोगनाशस्य प्रतियोग्यभावेनानुत्पत्तेरथटो- 

पेनाध्वयुकतकस्य प्रयोगान्तःपातिनो वैधस्य लवनस्य तदेङ्ग- 

भूतासिदानादेशख बाधः ॥ 
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यत्तु मखे वणैकान्तरेण “प्राजापत्यं धृते चरं निवेपेच्छत- 
करष्णरामायुष्कामः' इव्युद्ाहत्य कृष्णेषु वितुषीभावरूपप्रयोजना- 

भावादवघातस्य बाध इव्युक्तंः तत् कृष्णलानां प्रदेयचरुप्रर- 

तित्वं त्वाचिन्तया ॥ 

वस्तुतस्तु -ङृष्णलानां सत्यपि घृताधिकरणकवाचनिका- 
चिसंयोगमाच्ररूपे भपणे वेशद्याभावेन कृष्णलप्रकतिकचरुरूपा- 
थीन्तयोत्पत्तौ प्रमाणाभावात्तेषामेव प्रदेयत्वावगतेरायेयप्रकृतित्वेन 
प्रदेयपुरोडाशधमोणां पये्िकरणादीनां प्राप्तावपि प्रदेयभ्रकृ- 
तिमूतनीहिधमौणां तेषु प्रमाणाभावात् न वैतुष्याभावप्रयु- 

ततोऽ वाधः ॥ 

न च बीदेधमाभावे निवोपस्याप्यभावात् ˆ निवपेत् ' इत्य- 

जुवादाटुपपात्तिः भराकृतवेधनिवौपाप्रापावप्यथप्राक्षरककपृथक्र- 
रणरूपनिवौपस्येव तेन यागलक्षणाथैमयुबादात् । न च चोद. 

नारिङातिदेषेनावघातप्राप्तयमावेऽपि चरुशब्द्स्य नामातिदेश- 

विधया चरुधमातिदेशकत्वमङ्गोकृदयावधघतप्रा्ियशशाङ्कत शक्या । 
चरोः भ्ररृतावविहितव्वेन तद्धममाणामश्रसिद्धेः । सौयीदाव- 
तिदेशग्राप्तानां धमोणामन्र विधानाङ्गीकारेऽप्यवधघातत्वस्य तद्ध- 

मेत्वाभावाञ्च॥ 

न च चरुराब्दोभ्यं कृष्णलानां चरप्रक्ातित्वावगमा्थः इ- 

स्यपि शक्यं वक्तम् । इष्णलज्न्यद्रव्यान्तरायुत्पन्तौ तेषु तत्पर- 
द्रतित्वस्य वाधितत्वात् । अतश्चरुशब्दोऽयमचरावेवाभ्नसंयोगरू. 

पश्रपणवक्छसारद्यात् गोणस्सन्नाञ्चेयप्रकृतित्व साधककटिनत्वाप- 
रपयायविशदत्वसारद्योपोद्ररखकोऽनुवाद इत्य॒क्तमश्टमे ॥ 

(भि 

धृते श्रपयति" इ्यनेन हि न श्रपणं विधीयते विकट 
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स्यभावेन ्रवणासम्भवात् अपि तु छक्षणया ध्रताधिकरणका- 

भ्रेसयोगमा्रं तेन कृष्णखानां प्रदेयत्वात् प्रदेयधमौः पये्चिक- 

रणादयः प्राप्येरन् न त्ववघाताद्य दति न तञ्र वैतुष्याभाव- 

प्रयुक्तो वाधः । स तुं परे सबनीयहविरन्तगतरजास्यपरि- 
वापे । तत्र हि धानप्रकृतिस्वेन यवानामिव राजप्रक्तिस्वेन 

वरीहिषु भराप्ताववघातस्य बैतुष्यासम्मवादेव बाधः । वेवुष्यं एदि 
प्रकृतौ प्रदेयपाकसाध्रनत्वेन पयोजनं न तु स्वरूपेण, प्रकृते 

च तस्य प्रदेयपाके विरोधित्वादसम्भवः । सतुषद्रन्यस्थेव 

मज्जने छाजनिष्पत्तेः । अत ए धघानावत् मजनोत्तरमपि ना- 
वधातः छज्ञलब्याघातापत्तेः । अत एव तदा नखादिनैव छौ 
किकं वितुषीकरणं अतस्तत्र युक्तो वैतुष्याभावभयुक्त एव 
तद्सम्भवः॥ 

अत एवाथलोपस्थखे नार्थस्य स्वरूपेणेव खोप उपयोगी 
अपि तु कथंचिदपि विशेषणामावप्रयुक्तो विरोष्यामावप्रयुक्तोऽ- 
स्यप्रयुक्तश्चत्यादि द्रष्टव्यम् । वस्तुतस्तु नत्रापि न द्वारलोपा- 

द्राधः श्रपणविभ्यक्षिपतोपादानकतण्डुकरूपद्वाराभावेन वीदिध्- 

मीणामतिदेदोनाप्रवत्तेः 1 अपि तु खाजञत्यान्यथाऽनुपपच्यैव तत्र 
वीहिमात्र्रहणमिस्युक्तं कौस्तुभे ॥ 

एवं वा--‹ वैश्वदेवं चरं निर्वपेद्धातृव्यवान् | तं॑वर्हिषद्ं 
कृत्वा हाम्यया स्प्येन च व्यृहेदिदमदममुं चामुं च उयुहामीति 1 

यै द्विष्या्वं ध्यायेत् यदधोऽवमूचेत् यच्च स्क्य आश्छिष्येत्। 

तद्धिष्णव उरुक्रमायावद्यति ` इति श्रुतम् । अत्र चतुथवाक्ये 

छब्द पराद्धिविधतत्तदूव्यदेवतोभयविशेष्टस्य यागस्य प्र- 

प्रपां तत्तदव्यसस्कारकस्यावद्यतिना टक्षणया वेश्वदेवयागा- 

तया विधानम् । तत्न च कमेसमानाधिकसर्णस्य यच्छब्धस्य 
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® निमिन्तत्वपतिपादकत्वाभावेऽपि यत्तच्छब्दाभ्यामेकवाक्यत्वप्रती- 

तेः ‹यदधोऽवम्यत्' इत्यादिखिडन प्रयोजकत्वापरपयोयहेतुत्वा- 
भिधानात् तस्य रेषित्वेनासम्भवे निमित्तत्वावसायात् तद्धदे च 

वाक्यसेदावदयकत्वाद्लुषङ्गेण निमिनद्धयेऽप्येकं नेमित्तिकविधानं 
तेनान्यतरसन्निपतेऽप्येतत् । उभयसन्निपाते तु तन्त्रेण कारै- 
क्यात् ॥ 

[षष 

अन्न चाष्रमोक्तरीत्येकदेवताकत्वात् सत्यपि शब्दद्वय आ 

ग्रेयविकारत्वात्तदीयधेप्रातो वैश्वदेवतन्बमध्यपातेन प्रयाजादी- 

नां प्रसङ्सिद्धावपि आवाहनस्य वेश्वदेविकावाहनेनैतदीयदेव- 
तास्मरणासम्भवात् प्रसङ्सिद्धचयुपपत्तरवदयकतेव्यस्य तस्य 

कि वेश्वदेविकदेवतावाहनकारे तदनन्तरं करणं उत निमित्तस- 

म्पातानन्तरमेव काटं ऊर्म च बाधित्वेति ¶चन्तायां- 

क्रमकाख्वापघे प्रमाणाभावात् निमित्तसन्निपातात्पूवेमेव का- 

यम् । न च स्थाीस्थचरुव्युहनेऽधोवमद् नादैर्नियतत्वाभावात् 
निमित्तासम्पाते यागाभावेन(वाहितदेवतायाः कोपापत्तिः, नवमे 

विग्रहादिनिराकरणेन तदनापत्तेः । न चेवमप्ययुष्ठापकस्य निमि- 

तस्याभावात् तदानीमकरणं, निमित्तस्य फटकामनावत् प्रधान- 

मा्ानुष्ठापकतया तदज्ाचष्ठापकत्वाभावात् । इतरथा विडी पा 
कृतस्य निमित्तस्य फट कामनाया चा अभावेन प्रयाजादीनां क- 

रणानापत्तेः । अङ्गिभूतस्य प्रधानस्येवाङ्गप्रयोजकत्वसम्भवे तत्प - 
योजकस्य फटकामनदिः प्रयोजकत्वकट्पने गौरवाच ॥ 

न च तरि प्रधानस्यापि तदानीमभावादावाहनकस्णाना- 

पत्तिः, प्रकृताविव माविन एव तस्यावाहनानुषछापकत्वेन तदु- 

पपत्तः । नं च निमित्तसन्देहेन तस्य भावित्वे नियामकाभावः 



अधि, ९. मीष््दीपिकासाहितम्, 193 

भावित्वसन्द्रहस्य प्रतिवन्धकवशेन प्रकृतावपि सच्वेन तत्स- 
म्भावनाया एवावाहनानुष्ठापकत्वादिति परापे - 

सत्यपि प्रतिबन्धकादिना भःवित्वसन्देहे स्वायुष्ठापकत्व- 
प्रयुक्तप्रधानचिकीषया एव प्रकतावावाहनाद्यङ्गप्रयोजकत्वात् । 

इद च स्वायुश्ापकस्य निमित्तस्यासस्वेन तत्प्रयुक्तप्रधानचि- 
कीषांया अखच्वान्न तद्नीमावाहनायुष्ठाने निमित्तानन्तरं त॒ 
तत्करणं भवत्येव । न च कमकालयोर्बाधः, पश्युपुराडाशीया- 
ज्यभागादेरिव तद्वाधे बाधक्रामावात् ॥ 

वस्तुतस्तु- कालो नैव केनचिद्िषिंतः । क्रमस्स्वाञ्यमा- 
गदेवतावाहनानन्तथेरूपो मवन्ममेऽपि बाध्य एव, वेष्वदेविकदेव- 

तावाहनानन्तर श्ियमाणत्वात् । तदानन्त्यै तु नैवातिदेरेन 
प्राप्त, विङृतावेव मुख्यक्रमेण क्रमकल्पना तु तस्य निथित्तान- 

स्तर्थरूपस्थानविरोधाद्राक्येव । अतो नात्र कस्यचितपाप्तस्य 
बाधो न वाभ्थलोपादीति ध्येयम् ॥ १॥ 

(२)-इष्ठिरारम्भसंयोगादङ्गमूतानिवतेतारम्भस्य 
प्रधानसयोगात् ॥ ९॥ 

अन्वारम्भणीया किं स्योतिष्टोमादङ्गश्रूतदीक्चषणीयादिष्वति- 

देशप्रा्चतया कतेव्या उत लुघद्वारकत्वान्निवतेत इति चन्तायां- 

कतैसेस्कारद्ाय ददपूणमासारम्भाङ्गमियमिषशिरति स्थि 

तम् । आरम्भश्च यद्यन्वा्ानादिरूपः प्रथमः पदाथः यदि वा 

वृत्तिकारमदायुसासयादध्यवसायरूपस्सङ्कस्पः सवथा दस्य दीक्ष- 

णीयादौ सस्वात्कतैव्यैवान्वारम्भणीया । यदि तु नवमोक्तरी- 
त्या अग्रघ्रत्तप्रवतनमेवारम्भः तद्धिषयत्वातु पदार्थष्व,रम्भशय्द्- 

ए, *0.-111. 29 



194 पूव्मामांसादशेनं [अध्या १०. पा, ९ 

प्रयोगः, तच्च नवमोक्तरीत्थेव दश्ैपूणेमासत्वावच्छिन्नोदेश्यता- 
कप्रवृत्तिध्वसासमानकारीनतदवच्छन्नोदेर्यताकप्रदृत्तिविषयत्वं, 

अन्यस्य नवमोक्तसैस्यैव दुवैचत्वात् । अन्र पदङृत्यान्यपि तत्रैव 
बोध्यानि तदाभ्पि तस्य दीक्षणीयादौ सत्वादन्यविङृतिष्विव 
कतैव्यैव सा॥ 

तथा हि दीक्षणीया प्रथमप्रयोगवत्तितदीयपदा्थ अस्ति 

दीक्षणीयत्वावच्छन्नोदे द्यताकप्रवत्तिषिपयत्वं 'दोक्चषणीया मे जा- 

यताम् ̀  इत्याकारकेच्छयेव तद्विषयकप्रचृत्तजोयमानत्वात् तदानीं 

तादशप्रवुच्यन्तरस्याजातत्वनोक्विधध्वंसासमानकाटीनत्वशच्च । 

अतश्च ‹दीक्षणीयया यक्ष्ये इत्येवंविधतत्सङ्स्पात्पूथेमेव कतै. 
व्याऽन्वारम्भणीयेति प्राः 

“ दीक्चणोया मे जायताम् ' इत्याकारकेच्छायुत्पत्तावपि ‹सा- 

ङ्ञोञ्योति एठोमो जायतां ' इत्याकारकेच्छात एव 'दीक्षणोयया यश््ये 

दत्येर्वाविधस इट्पविषयकप्रचत्तेस्सम्भवेन ताद शसङ्स्परूपाध्यव- 

सायस्य दीक्षर्णयात्वावच्छिन्नोदेद्यताकप्रवृत्तावेषयत्वाभावात् 

साहि साङ्गत्वप्रकारिका इच्छा न तु दीश्चणीयात्वप्रकारिका 

अतस्तजन्यभ्रवृत्तौ दीक्षणीयात्वावाच्छन्नोदेर्यताकत्वाभावात् त 
द्विषयीमूतस्योक्तविधस ङ्कव्पस्य निसक्तप्रवरततिविषयत्वामाषेन त. 

द्रारखोपात् नान्वारम्भणीया ॥ 
0 

उत॒ एव सङ्गेन ज्योतिष्टोमेन यक्ष्ये इत्येवंविधमदहास- 

इटपविषयकप्रवृत्तेरेव वस्तुतो दश्चणीयाविषयकेच्छाजन्यतया 

दक्षणायोदेदयताकत्वेन तत्सङ्कट्पात्पूबमेव दीक्षणीयाद्यङ्गत्वेन 

साकायत्यपास्तं, तदिच्छायाः साङ्गो ज्योतिष्टमो मे जायताम् 

इत्याकारकत्वेन साङ्गत्वेन रूपेण दीक्षणीयाविषयत्वेऽपि दीक्षणी- 
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यात्वेन तद्विषरयत्वाभावात् । अतो द्वाररूपार्थलोपान्न ज्योतिषोः 
भह (^ ४५१ 

मारम्भेन वा दीक्षणीयारम्भे सा कार्येति सिद्धम् । विस्तरेण 

चेतद् स्माभिनैवम एव निरूपितम् ॥२॥ 

(२)-प्रधानाच्चान्यसंयुक्तात्सवारम्भानिवर्तेता 

तङ्गत्वात् ॥५॥ 

अत पव यत्र राजसूयादौ इश्िपश्युरूपाणि प्रधानान्येवा- 
न्यप्रधानसंयुक्तानि तत्र सत्यपि तेषां प्राधान्ये 'तत्तदिष्या 

यश्ये ̀  इत्यादि सङ्कल्पस्य (तत्तदि ष्म जायताम्' इत्याकारकेच्छाम - 

न्तरेणापि “राजसूयो मे जायताम्" इत्याकारकराजसूयत्वप्रकारके- 

च्छाजन्यप्रच्रस्याऽप्युत्पत्तिसम्भवेन तत्तदिष्ित्वावच्छिन्नोदेदयता- 

कप्रतरृत्तिविषयत्वामावात् न तततः पचै तावद्ारम्भणौया, नवा 
' राजसूयेन यश्ये' इति महासङ्कस्पात्पूवै, तस्याप राजसूयत्वाव- 

च्छिन्नोदेदयताकपदृत्तिवप्रयत्वेन तत्तदिष्टित्वावच्छन्नोदेरयताकः- 

प्रवृत्तिविषयत्वाभावात् । न हि राजसूयत्वे दशेपूणमासनिष्ठ- 

प्रकृतितानिरूपितावरूतितावन्छेदकं तस्य सोमयागेष्वपि सच्वे- 

नातिप्रसक्तत्वात् अत एव यत्र चातुममास्यादावाभ्रयणादौ वा 
नातिश्रसक्तं चातुमीस्यत्वादि तन्न भ्रतियाग भिन्नातिदैराकट्पने 
सत्यपि तस्योदेदयतावच्छेदकत्वे न काचित् क्षतिः॥ 

वस्तुतस्तु प्रकृतावपि दशरोपूणमासस्वं नोदेदयतावच्छेदकं 

अपि त्वाचेयत्वादिकमेव काेकयात्तु तन्बेण करणम् । (दशपू 
णमासाभ्यां यक्ष्ये इत्यस्यापि च ` आग्नेयादिभियक्षये ' इव्येवाथः। 

ततश्च विद्धतावपि चातुर्मास्यादौ तत्तद्यागत्वसेवोदेश्यतावच्छे- 
दकं काटिक्याच्च तन्त्रेण करणम् । ' चातुमास्येय्ये ' इत्यस्य च 
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° तत्तद्यगर्यश्ये' इत्येवा्थ इति न॒ कथिद्धिसोधः । अतस्तत्र 
भवत्येव तद्ारम्भेऽन्वारस्भणीया ॥ 

प्रृते तु सत्यपि तत्तदिष्टित्वादेरुदेदयतावच्छेद कत्वे तत्त- 

व्सोमत्वदे रप्युदेश्यत!वच्छेदकत्वात् नान्वारम्भणीया । प्रकतौ 

हि 'दशेपूणेमासावारप्स्यमाणः' इत्यनेन ददौ पूणमासयो्विंशेष- 
णत्वनिरदे शाद पूय साधनत्वलक्षणावेद्छायां प्रङृतापूवेनिषएटकायतानि- 

रूपितकारणतावच्छेदकावच्दछिन्नत्वे सति निरुक्तकारणतानव- 

च्छेद कानवच््छिन्नत्वमुदेद्यताविरोषणे विवक्षणीयं, अतश्च र- 

जसूये तादरोदेदयताभावान्नन्वारम्भणीया । अत एव प्रकृती 

' अग्रिहोत्रं दकछपूणेमासो च मे जायताम्" इत्याकारकेच्छास्पि 

नोदेदयताघरिका । अन्यथा अभ्ररोजीयप्रथमप्रयोगीयादयपदार्थ- 

स्यापि तादशोदेश्यताकगप्रत्तिविषयत्वात् तत्राप्यन्वारम्भणीया- 

पत्तेः अतस्तारगिच्छोत्तरं 'दशेपूणमासौ जयताम् इत्याकार 
केच्छा जायते सेव उदेद्यताघटिकेति ध्येयम् ॥ ३॥ 

(१)-तस्या तु स्याप्रयाजवत् ॥६॥ न वाऽ 
जग भूतात् ॥ ५।। एकवाक्यत्वाच्च ॥ ८ ॥ 

एवमन्वारम्भणीयायां सत्यपि द्शैपूणमासपरयोगवहिभौवे 
नेवान्यान्वारम्मण्पीया कार्यौ 'अन्वारम्भणीयेष्टया य्यः इति 

सङ्कट्पस्य ‹ साङ्गो दशैपृणमासो मे जयेताम् ` इत्याकार केच्छाज- 
न्यप्रतरत्या ऽप्युत्पत्तिसम्भवेनान्वारम्भणीयात्वावच्छिन्नोदेरयताक - 
प्चत्तिविषयत्वाभावात् । अत एव वेखृधे चातुर्मास्याचङ्गभूतः 
वेश्वानरपाजंन्याधिकारपश्वादौ पवमनेष्टिष्वपि च नान्वारम्भ- 
णीया । अन्वारम्भणीयम्यां तै तृतीयोकतपवमनिष्ठिस्यायेनापि 

नान्वारम्भणीया । एवं वेसृधेऽपि न वेधः ॥४॥ 
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(५)-कमं च द्रव्यस्रंयोगाथंमथमिावा्निवतेत 
ताद्य श्रुतिसंयोगात् ॥ ९॥ 

साद्यस्के ‹खलेवाी युपो भव्रति' इति श्रुतम् । तत्र यदि 

तावदृष्रादृष्टसंस्कारगण प्व यूपः यदि वा तज्ञन्यमदण्ान्तरं 

यदि वा तादशादष्टविरि्ठ काष्ठं सवेथा तस्य न खद्ेवाव्या 
अभेदान्वयः, वाधात् केदनादि सवैसंस्काराभावेन तादशादष्टस्य 

खेवाटयामुत्पत्तै प्रमाणाभावाच्च । अत त्तत्र जघन्ये युपपदे 

युपकाय पड्युनियोजनें लक्षयित्वा तत्रायूप एव॒ ख्टेवाटी विः 

धीयते । तदिद कायैप्रयुक्तानामज्ञनादीनां युपधमांणां प्रातो 
कि यूपाइतिः काण न वेति चिन्तायां - 

दष्ाथेत्वाच्छेदनादीनां धमोणां लोपेऽप्यारयादुपकारकतया 

तस्याः पद्युनियोजनद्धास पश्वपुवार्थत्वाद्ञ्जनादिवत्करणम्। न च 

“यूपमच्छेष्यता होतभ्यम्' इति बचने अच्छशब्दस्य प्राप्तुमिलय- 
त्वावगतेः गमनाथंकत्वाच्छेणधातोः यूपे प्रातं यद्वमनं तद्- 
धत्वस्य लटुश्रु्याऽवगतेगैमनस्य च प्रकृतौ छेद्नाथैत्वात् यु- 

पाटुतेरपि प्रकृतो छदनोदेद्यकगमनांथत्वप्रतीतेः खटेवाव्यां 

केदनामावेनथलोपादूपाहुतेवाघ इति वाच्यं, गमनस्यायुषङ्धिक- 
छेद नजनकत्वेऽपि 'युषमच्छेष्यता' इति यूपप्रात्िमाजफलकगम- 

नाथत्वस्यैव प्रतीतेः प्रकृतेऽपि खरेवास्या यूपस्थानापन्नत्वात् 
तत्परप्तयुदे दयकममनसम्भवेन छदना भावेऽपि युपाडुतेरुपपनत्तेः । न 

हि खरवास्यां तत्पाप्तिनिमित्तकगमना शरावः यत्र यवक्चेजे खलेवा- 

टो तञ शालाक्रणाथै गमनावदयकत्वेन तस्यैव तस्पाप््युदेश्य- 
कत्वात् । ‹परिधो पद्यु नियुज्ञोत' इत्यञ्च परिधिच्छेदनाथै गम- 
नस्यावद्यकत्वेन तत्र युपाहुतेभेवन्मते आपत्तेश्चेति प्रपि - 
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न युपाहतिः पश्युनियोजनप्रयुक्ता अपि तु “यूपमच्छेष्यता' 
इति वघनायुपत्वोत्पादिका छेदनादेवत् यूपत्वे हि न पाथेसारथे- 

स्वि दष्टादणष्रसंस्कारगणः, समुदायस्य समुदाय्यनतिरिक्तत्वेना- 

नेकशक्तिकस्पनापत्तेः । अतो खाघवादाहवनीयादि पद् वदेवादष्टा- 

न्तरे तद्विरिष्टकाष्ठे वा युपत्वमित्युक्तंः तदपि दीक्षाकालकते- 
व्यकतिपयच्छेद नादि धमेजन्यमेव न त्वञ्चनादिजन्यमपि । अत 

पव तेषां यूपस्वरूपे आनथक्यादच्चिसम्मागोदि वद पूवेसाधनत्व- 
टक्षणया पद्युनियोजनाथेत्वमेवेव्युक्तं नवमे ५ 

अतो यूपाहुतिरपि "यूपमच्छेष्यता ' इति दट्शवत्या युपप्रा् 

फरकगमनार्था यूपच्छेदनायुक्रूकगमनाथा वा सती यृपत्वोत्पा- 
दिकेव । अत प्व यूपातिरिति समाल्याऽ्प्युपपद्यते । खलेवाल्यां 
च छदनादीनामथरोपेन वाधात् सवेससाररूपसामग्र्यभावेन 

युपत्वाजुत्पत्तरथेरोपादेव न यूपाहुतिः प्वं परिश्रावापि ॥५॥ 

(६)-स्थाणो तु देञामात्रत्वादनिवृत्तिः प्रतीये- 
त ॥१०॥ अपि वा रोषभूतत्वात्तत्संस्कारः 

प्रतीयेत ॥११॥ समाख्यानं च तदत्॥१२॥ 
मन्त्रवणश्च तदत् ॥ १३॥ 

तन्नैव स्थाणैः ` स्थाण्व।हुति जुहोति" इति प्रकृतो विहिता 
स्थाप्वाहुतिः काया न वेति चिन्ताया-- 

स्थाण्वाइुतेयूपत्वोत्पादकत्वे प्रमाणाभावादासदुपकारकत्वे- 

न पञ्युयागाङ्गत्वावगतेः कतेव्येव सा । न चात्र 'युपमन्छेष्य- 
ता" इत्यस्य तृतीयान्तस्य कजाख्यातप्नुषङ्केण यूपरवोत्पादकत्छ- 

कल्पना सम्भवति छेदनादिना व्यवायाच्च सुतसयम् । न च 
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स्थाणुसंस्कारद्वारा युपत्वोत्पाद्कत्वकर्पना, स्याणोरस्सत्तम्या गु- 

णत्वावगमेन संस्कायत्वायुपपत्तेः । होमेन तस्य प्रतिपत्यजन 

नेन प्रयाजशेषन्यायासम्भवाच्च । न च यूपवियुक्तस्थाणोः क- 

श्चिदुपयोगः येन संस्कायत्वमादङ्कयेत । अत॒ एव यस्य कस्य- 

चिदेव स्थाणोराश्चकरणत्वेन पराप्षत्वात् ‹स्थाण्वाहुतिःः इत्यपि 

सप्तमीसमासनैव नामधेयम् । न चाहुतिशब्दस्य शौण्डादिग- 
णपाामावात् सत्तमीसमासातुपपत्तिः, तथात्वेऽपि संज्ञायामपि 

सक्मीसमासविधानेन तदुपपत्तेः । न च 'तदानीमरण्येतिल- 

काः" इतिदद्लुक्परसङ्ः हलदन्त एव तद्धिधाननोकासन्ते तद्- 

प्रसक्तेः । अत एव क्ल्ृपतप्रब्तिनिमित्तेन सक्षभीसमासोपपत्तौ 
न कमेषष्ठीमङ्खीकत्य षषठीसमासाङ्गीकारेण संस्कारकमत्वकटप- 
ना । इतरथा आघ्रारस्यापि प्रयाजीयचतुगेहीतसंस्कारकत्वा- 
पत्तेः । अतो यस्मिन् कस्मिश्चित्स्थाणौ खलेवाट्यादावपि प- 

श्वङ्गभूता स्थाण्वाहुतिंः कार्थेति प्रापे -- 

सक्तम्या आधकर्णत्वेन स्थाणोगुणत्वेऽपे प्रयोजनाकाडा- 

यां वेस॒धन्यायेन पदान्तरकट्पनया यूपोपयुक्तस्थाणुसंस्कारार्थ- 
स्वावगतेस्तद्रारा युपत्वोत्पादिकेवेषा । इष्यते च॒ गुरुधरताया 
अपि खजः पूजादिना संस्कारः रिष्यैः। अत एव होमजन्यं 
स्थाणुनिष्ठमेवादप्रं स्वजन्यद्रत्तित्वसम्बन्धेन युपत्वोत्पादकम् । 

अत प्व युपालुनिष्पन्नस्थाणावेवायं होमः, न तु स्थाण्वन्तर- 

प्रयोजकः । पवं पोक्षणादिवररष्रविधयाभ्पि सन्निपत्योपकारक- 

त्वखामन नारादुपकारकत्वकस्पना युक्ता, परकरणकर्प्यश्रुतिकल्प- 

नायां गौरवात् आप्र तु अयदुपकारकत्वेऽपि परप्रयुक्तद्र- 

व्योपजीवित्वखमान्न तत्संस्कारकत्वकट्पना ॥ 
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वस्तुतस्तु -पकरणकरप्यश्रुतिकट्पनागोरवमभिया त्रापि च- 
तुग्रदीतं वा पएतद्भूत् ' तस्याघारमाधघाये ` इत्य तस्य इति 
कमेष्टयङ्गीकारण सुतरं संस्कारकमेत्बाज्ञोकार इति न्यायसु- 

धोक्तमेव स्म्यक् । परं तु "अभीषु वा एतद्यज्ञस्य यदाघारौ, 
वमे प्रयाजाः इति यज्ञाङ्गत्वश्रुतेः प्रयाजाङ्गत्वायङ्ीकारः। अतो 

यूपाचुनिष्पन्नस्थाणोः खलेवास्याद्ावभावादुत्पाद्ययूपत्वामावाच् 

न स्थाण्वाहुतिः । युपाहुतेस्तत्र अस्यापि संस्कार कमेत्वे “ यू {- 

मच्छेष्यता' इति वचनेन साक्चादेव यूपत्वोत्पादकतया विहि. 
तत्वाद करणमिति विरोषः ॥ ६॥ 

(७)-प्रयाजे च तन्नवायत्वात् ॥१९६॥ लिङ्ग- 

दरोनाञ्च ॥ १५॥ 

स्वाहाकारप्रयाज्े सलयपि “स्वाहाकारं यजति" इति वचनेन 
"विष्णुं यजति ' इतिवत् स्वाहाकारदेवताविधौ याञ्यामन्बवे 

अभ्नचादीनां प्रधानादिदेवतानां प्रत्यभिज्ञायमानानां प्रकाद्यनात् 

स्विष्टृढदेव मन्ते तत्तदेवताप्रकाशनाथेत्वावगतेयक्त एव 
सोयोदौ अश्रिपदस्थाने सूयैपदोदबदप्नीषोमादिपदनां बाधः न 
हि तदा तच्रव्याञ्मचादेपदानां स्वाहाकारवाचित्वकट्पने प्रमा- 

णमस्ति स्विष्टकृत् तत्तदेवतासेस्कारकत्वेऽपि प्ररुतयागाङ्ग- 

त्वोपपत्तेः । * अद्म आज्यस्य वियन्तु ` इात मन्बेण हे अभ्रिपद्- 

लश्षितस्वादाकार! त्वयि तुष्टे तत्तत्मधानादिदेवतास्सवा यक्ष्य- 

माणाः संतुष्य भवन्तु इत्यथौद्गीकारत् । अतस्स्वाहाकास्याग 
उदेशांर परमारयादुपकारकस्स्यात् न तु मन्नलेऽपि स्विष्टकृ 

द्वदेव तत्तदवताप्रकारशकत्वो पपत्तेः ॥ 



अधि <| माषदीपिकास्षहितम् 201 

वस्तुतस्तु-न स्वाहाकारस्य द्वितीयया देवतात्वाभिधानं, 

स्वाहाकाररब्दस्य स्वाहाकारं यथा स्यात् तथेति णमुलन्तत्वा- 
दिनाऽपिं सम्भवेनाकारान्तत्वस्य सन्दिग्धत्वात्। अतः प्रथमविधि- 

प्रकारलिप्सया मन्बवणेप्राक्तस्वाहाकारपदवच्वं परवृत्तिनिमेन्तीक्त्य 

स्वादाकारशष्दो नामधेयमेवेत्युक्तं कौस्तुमे । देवताश्चास्मिन् 

यगि मन्चर्धणेप्रान्ना यश्ष्यमाणा अश्नचादय एव॒ सूक्तवाकवत् | 

अतश्चायं याग उद्ेशांशेऽपि तद्वदेव तत्तदेवतासस्कारकः म- 

न््रांयेभऽपि, नतु स्विषटकृढन्मन्बांश एव संस्कारकः, उदेशांशे 

त्वारादुपकारक इति सद्ध पएवायमथे उत्तरविवक्षया स्मायेत 

इति द्रष्टव्यम् ॥ ७ ॥ 

(<)-तथाऽऽज्यभागापिरपीति चेत् ॥ १६॥ 
व्यपदेङादेवतान्तरम् ॥ १७ ॥ सम- 
त्वाञ्च ॥ १८ ॥ 

द्दपूणमासयोः (अश्रीषोमाभ्यामाज्यमागौ यजतिः इति 
श्रुतम् । तत्र सङ्खचया कमभेद ऽप्येकेकस्मिन. यागे अश्रीषोम- 
योव्यौसज्यवृत्ति देवतात्वं, इन््ान्ते श्रूयमाणचतुभ्यो परस्पर- 

सदहितानामेव देबतात्वपरतीतेः । एद्त्वं परमधिषठानासिप्रयिण । 

अतश्च द्योरप्यभ्रीषोमदेवतासंस्कारकत्वं, मन्ताः पुनमंनोतान्या- 
येनोभयलक्चकाः । दिरुारणाचचचाध्रकतरस्संस्कारो देवतान्तर 

इवावाहनस्वाहाकारादौ न विरुद्धचते॥ 

अथ वाऽस्तु ' अथाग्नये सोमाय इत्पाञ्यभागाभ्यां चरति ' 

दति राखान्तरव्रचनादस्यामपि शाखायां प्रत्येकमेव देवतात्वं, 

दित्वस्य देवतात्वपयौप्त्यधिकरणमेदकत्ये सम्भवति सम्बन्धा. 
ए. ४!01,.--11. 46 
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न्तरेणाधिष्ठानाभिप्रायतलवकव्पते प्रमाणाभावाञ्च । अतश्चेक आ- 
गेयः अपरस्सौम्यः । तत्र सौम्यस्य देवतासंस्कारकत्वासम्भ- 

वेऽप्याञ्नेयस्याचिदेवतासंस्कारकत्वं पूववत् । न चेकस्मिन्वि- 

धौ एकांशे आरादुपकारकत्वं इतरांशे सन्निपत्योपकारकत्वमि - 
त्येवं वेरूप्यापत्तिः, आश्रयिकमौन्तरवदार्थिकविध्यन्तरकल्पनया 

तदुपपत्तेः । अत॒ एव श्रूयमाणविधो अगश्नीषोमयोगौणत्वेनेवा- 
न्वयेन तत्पदेऽपि वेरूप्याभावाच्च । अतोऽत्रापि संस्कारकमेत्वमि- 
ति प्रप्त 

आवाहनादिमन्तेषु सोमात्पूवोत्तरमभ्नेः द्धिः पाठात् पूर्वाऽ- 

भिः आग्रेयदेवताको भिन्न इति कमप्यालोचनयाऽवगम्यते । 

अभिन्नत्वेऽपि वा स उदहेशांशं प्रल्मग्चेयाद्ाविव गुणभूत एव, 
इतरथा परशौ योराज्यभागयोः प्रसक्त्यभावेन प्रतिषेधामुपप- 
तेः । गृहमेधीये चाभ्रेयस्यल्यभागस्य कलृप्तोपकारकत्वाभावेना- 

पूवैत्वानापादकत्वात् सौम्यपुनद्ध्रवणस्य वेयभ्य पत्तेश्च । सौम्य- 
मा्रविधानेनापूर्ैत्वकटपने आभ्नेयांरे आरादुपकारकत्वेन विधौ 
वैरूप्यापत्तेश्च । अतः प्रङतावव तस्य आरादुपकारकत्वात् 
सौर्यादावप्यभ्मिदेवल्यत्वमेव, न तु अ्िदेवताया बाधः, सू्नदेवता- 
यावा उह इति सिद्धम् ॥८॥ 

(९)-परावपीति चेत्॥१९॥ न तद्भूतवचनात्॥ 
२०॥ लिङ्गदरोना ॥ २१॥ गृणो वा स्या- 
त्कपाखवहुणमूतविकाराचच ॥२२॥ अपि 
वा दोषभतत्वत्तत्छं स्कारः प्रतीयेत स्वाहा- 



अधि. ९. भाद्रदीपिकासदहितम्, 208 

कारवदङ्गानामरथसंयोगात् । २३ ॥ भ्युदध- 
वचनं च विप्रतिपत्तौ तदथत्वात् ॥ २४॥ 
गुणेऽपीति चेत् ॥ २५॥ नासंहाना्रपा- 
ख्वत् ॥२६॥ ग्रहाणां च सम्प्रतिपत्तौ त- 
चनं तदधेत्वात् ॥२७॥ ग्रहाभावे च त- 
दचनम् ॥ २८॥ देवतायाश्च हेतुत्वं प्रसिद्ध 
तेन दरोयति ॥ २९॥ अविरद्टोपपत्तिरथा- 
पत्तेदरुतवहुणभूतविकारस्स्यात् ॥ ३० ॥ 
स दयर्थस्स्यादुभयोद्रुतिभूतत्वाहिप्रतिपततौ 
तावस्यांहिकारत्वमुक्तं तस्याधेवादत्वम्॥। वि- 
प्रतिपत्तौ तासामाख्याविकारस्स्यात्॥३२॥ 
अभ्यासो वा प्रयाजवदेकदेदोऽन्येदेवत्यः॥ 

° अस्मीषोमीयस्य वपया प्रचयोश्नीषोमीयपद्युपुयेडा- 
रामय निवपति ` इति श्रुतः पद्ुपुरोडाहयागोऽपि नोदेशांशोन 

पद्युदेवतासंस्कारकः, उमयच्न तद्धितान्तनिदे शाविशेषेणोभयोर- 
प्यारादुपकारकलत्वावसायात् । न च पश्युयागस्य ज्योतिष्ठोमा- 

त्वेन फटवत्वाद स्यैव तदायदेवतासस्कारकत्वमिति चाच्यं, सो- 

मप्रकरणाविदोषेण तापि विनिगमनाविरहात् । पद्युपुरोडाश- 

समाख्यायाः पश्वज्गकत्वेन तदुत्तरकालकत्वेन वोपपत्तेः! नच 

वपाभ्यासमाचाङ्गत्वं तवाप्यभिप्रेतम् । अत्तः पूवेवदारादुपकार- 

क एवायम् ॥ 
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एवं च सौघामण्यामाभ्विनसारस्वतसखजामदेवताकेषु पद्युषु 

° एेन्द्रवारुणसावित्राः पुरोडाशा मवन्ति ' इत्यादिना अपूवो विधी- 
यमाना नोत्छृष्टा भवन्ति, इतरथा यत्र तदैवत्याः पश्चुयागास्तघ्ो - 

त्कषो पत्तिरिति परप 

वाचनिकपह्युयागध्मेसन्द् त्वाद् स्य॒ तद ङ्गत्वावगतेस्तदौय- 

देवतासेस्कारकत्वमेव । अत प्व प्युपुरोडाशसमाख्याऽपि 

पश्वङ्गत्वेनेवोपपन्नेति न तस्य वपाभ्यासमात्राङ्गत्वापत्तिरप्या- 

शङ्कया । पश्ुपदस्यापि स्ववाक्ये श्रुतत्वान्न वाभ्यासांरो वेस 

घन्याया{शङ्काऽपि । अतश्च “ वपया प्रचये' इत्ययं काराथ एव 
संयोगः कमार्था वेष्यन्यदेतत् ॥ 

यत्त सीजामण्थामन्यदेवताकानामुत्कषापात्तिरिति, तन्न 
इन्द्रादि दवत्यपद्युषु व्यायदिव तत्तदेवत्यपुराडाशसिद्धेविधिवे 

यथ्यात् । अतश्च तद्वाक्ये न पद्युपुरोडाश्यागोदेश्ेन देवता- 
न्तरविधिः तथात्वे पुरोडाचश्पदे तद्रूब्यकयागलक्षणापत्तेः । किन्तु 
पुरोडाशोदे शेनेवाभ्युदि तेष्टेवत् । तत्र च योगापेक्ायां योग्यतयेव 

पद्युपुरोडाशयागस्येवातिदेशप्राप्तस्य सम्बन्धः, अन्यस्य पुरो. 

डाशद्रव्यकत्वामावात् । अतस्तस्य कायेप्रष्ठभावेन प्राप्तस्यापि 

वाचनिकदेवतान्तरसम्बन्धात् ्राृेतकायेमा्रवाघेऽपि तस्याप्रा- 

करतकार्यान्तरकद्पनया तमैव निवेरान्नोत्कषः ॥ 

यनि तु सौत्रामणीप्रकरण एव तत्तत्पश्ुदेवत्यानि ‹ आ- 
श्विनं गृह्णाति ` इत्यादिना सुरापयोद्रव्यकाणि ग्रहणानि विदहि- 

तानि, तेष्वेन्द्रवायवाेग्रहणिाष्विव यागापेश्चायामतिदिशपरापे 

पशुपुरोडारायाग एवं देवताविशिष्रग्रहणसंस्कृतद्रव्याविनयोगवि- 

धिः नान्य, आश्विनादिदेवल्यत्वस्यान्य त्रा सम्भवात् । प्रधानमूत- 
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पड्युयगिषु चोत्पत्तशिष्टपश्ववरोधेन द्रभ्यान्तरनिवशायुपपत्तेः। 

अतो विभिन्नद्रव्यदेवतासम्बन्धद्धयादुत्पन्नवाक्यादष्ठात्मयाज्ञेकाद्- 
शात्वन्यायेन पदुपुरोडाशयागस्याभ्यासस्सम्पद्यते । तत्र चाभ्विना- 

दिदेवल्यस्य प्रारतमेव कार्यं, रेन्द्रादिदेवल्यस्य त्वपाकृतमिति 

सू्रभाष्यकारयारभिप्रायः ॥ 

वार्तिंककारस्य तु न तावत्सुराद् द्रव्यस्य पटयुपुरोडाशे वि- 

नियोगसुसम्भवी तस्थैतद्धिध्यभावे देवतान्तरावरुदत्वेनाभ्विना- 
दिदेवद्यत्वस्य तत्र प्रकृतौ वेकृतो वाऽप्रसिद्धेः । वक्ष्यमाणरी- 
त्या तत्र पुरोडाशद्रभ्यकत्वस्याप्योपदेरिकत्ेन खुरादिद्रव्यस्य 

निवेशानुपपत्तेश्च । नाप्यतिदेशप्रा्तप्रयाजादौ निवेदाः, तचाङ्गभूत- 
क्टृप्तदेवतावरोधेन ्रहणाङ्गभूतदेवतायाः प्रसङ्धेनोपकारकत्वायु- 

पपत्तेः । अतो गुणात्कमौन्तरमव प्रारृतपद्युपुरोडाराका्यापन्नं दशै 

पूणेमासप्रकृतिक विधीयते ॥ 

न चैवमावाहनमन्रेण देबतास्मरणभपि स्वाहाकारादिमन्रेण 

दाढ्याथं पुनस्स्मरणवत् पशुपुरोडाशस्यापि पुनःकरणापत्तिः, 
प्रकृतावाञ्चानाद्यतुरोधन तथा कव्पनेऽपि वकृतावाघारमन्रेण प्रा- 

क्रतमन्जर्वाध्रस्यवहापे पद्युपुरोडाशबाधो पपत्तेः ॥ 

नन्वेवं पद्युपुरोडाशस्य सोत्रामण्याममराततेः कथं तरन्द्रा- 

दिदेवतान्तरविश्रः, कथञ्चित्पाप्ताघापि वोपकारपृष्ठमावेनेव पदा- 

येप्रापतेः । प्रकृते च देवतान्तर वेश्रानेन प्रारङृतोपकारस्य वस्तु- 

तोऽनतिदेरात् तप्पृष्ठमावेव वपश्युपुरोडाशयागस्यातदेशासम्म- 

वात् कथं तत्र देवतान्तरविधिशित चेत् ॥ 

अत॒ एवैन्द्रादिवाक्ये द्रव्यदेवताविशिषप्राङृतपदयुपुरोडा- 

दायागस्येव गृहमेधीये “ आज्यभागौ यजतिः इविवद्माङूतकायया्थ- 



206 परवमौमांसादने. [अध्या १०. पा. ५, 
# 

तया विधेयत्वाज्गीकारात् । न च तद्वदिह पद्युपुरोडाश्याग- 
स्यैव प्रव्यभिज्ञामावः, "यद्वै सोत्रामण्यां व्यृद्धं तदेव समृद्धं 

यदन्यदेवत्याः पश्चुपुरोडाशाः अन्यदेवद्याः पशवः * इत्यथवाद्ः 

स्यैव प्रल्यभिज्ञापकत्वात् । अमतोऽप्राकृतकायं एव पद्युपुरोडाशः 
सुरादियागास्तु कमौन्तरमेव प्राङृतकायौपन्नम् । अत एव नैतेषां 
पदानां पुरोडाशा विद्यन्ते । ग्रहपुरोडाशा दह्यते परावः ' दाति लिङ्ग- 
मपि पुरोडाशास्तज्लन्यदेवतास्मरणानि न विद्यन्ते, अपि तु प्रहज- 
न्यान्येव तानीति व्याख्येयम् ॥ ९ ॥ 

(१ ०)-चरुहैविर्विकारस्स्यादिज्यासयोगात् ॥ 
३९॥ प्रसिद्रम्रहणत्वाञ्च ॥ ३५ ॥ ओदनो 
वा ऽन्नसं योगात् ॥३६॥ न दचर्थत्वात् ॥३५७॥ 
कपाखविकारो वा विशयेऽ्ोंपपत्तिम्याम्॥ 

३८ ॥ गुणमुख्यविशेषाञ्च ॥ ३९ ॥ त- 
तौ चान्यहविष्ात् ॥ ४० ॥ लिङ्गद- 

दरोनाञ्च ॥ ४१ ॥ ओदनो वा प्रयुक्तत्वा- 
त् ॥ ४२ ॥ अपृवेन्यपदेराञ्च ॥ ४३ ॥ त. 
थाच छिङ्गदहनम् ॥ ४९ ॥ स कपाटे 
प्रकृत्या स्यादन्यस्य चाश्नुतित्वात्॥ ४५॥ 
एकस्मिन्वा विप्रदिषेधात् ॥ ९६ ॥ न 

वाऽधथोन्तरसयोगादपृपे पाकसंयुक्तं धार- 
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णां चरो भवति तत्रार्थात् पत्रखाभ- 
स्स्यादनियमोऽषिरषात् ॥ ९७ ॥ चरो वा 

लिङ्गदरडौनात् ॥ ९८ ॥। 

अत्र जिच्रञवैश्ववालाधिकरणे चर्राब्द स्योदनवाचित्वं, चा 
क्यदरोषात्। न तु टोकप्रसिद्धया स्थाठावाचकत्व, खोकप्रसिद्धेद- 

क्णिकत्वेनाप्युपपत्तेरित्यस्याथेस्य चिचारितस्य प्रयोजनं वा- 
धोपयोगितया कथ्यते । स्थारीवाचित्वे दि ' सौर्यं चरुम् ' इत्या- 
दौ स्थाल्या अनद्नीयत्वाद्ध विषटरानुपपत्तेम्सम्वन्धसामान्ये तद्धि- 

तमङ्गीकलय स्थाली सूयेदेवत्यहविःपाकसाशध्रनत्वेन विधीयते । 
ततश्च कपालस्य बाधः ॥ 

वस्तुतस्तु- तदाऽपि आभ्नयविकारत्वे एव धमाणाभावात् 
सान्नाय्यविकारत्वे च स्थाल्याः पावत्वेनाविधयत्वात् सम्बन्ध- 

सामान्ये तद्धिताङ्गीकारे प्रमाणाभावाच्च कष्णख्वत् स्थाली 
हविष्ननैव विधीयते । अतश्च प्राकृतस्य हविष पव वा बाधः ॥ 

ओद नवाचित्वे तु तस्य हविष्टननैव योग्यत्वात् पुरोडाशस्य 

बाधः । तत्रापि चर्शब्द् स्य याज्ञकप्रासद्धचा अनवल्ावितान्तरू- 

ष्मपक्तण्डु खयकृतिको दनवाचित्वस्य तृतीये स्थापितत्वात्तस्य च 

स्थारीमन्तरेणेकस्मिन्नपि कपाटे पाकानुपपत्तेः कपारस्य तद्ध- 
ताष्टत्वदेश्चाथेखोपाद्वाधः॥ 

अत पव स्थाटयाश्चरुपाकान्यथाऽयुपपच्येवार्थप्रा त्वन क- 

पाटस्थानापन्नत्वाभावात् न कपारु्धमौ आसादनपोक्षणादय- 

स्तन्न कायाः । पवं चरौ सयवनामावात् तद्थोः प्रणीतास्तद्ध- 

मांश्च न भवन्तीव्युक्तमव । एवं पेषणस्यापि पुराडाशसिद्धध- 
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बाधः । एवममुपधानादीनां कपाडधमोणामपि ॥ 

वस्तुतस्तु * कपालान्युपदधाति ` इत्यत्र कपारुत्वस्य बीदहि- 

त्ववद विवक्षितत्वात् हविःपाकाधिकरणत्वस्य च स्थाद्यामपि 

स्वात् हविःपाकसाधनीभूतगाहेपल्यादेरिवोपधानस्यापि याक्ञि- 
काचारसिद्धस्य भा्तिरधिर्द्धा । अत एव तच्च न कपारवि 

शेषत्वस्यापि बनीरित्वादिवदेव विवक्चा॥ 

एवे "पात्नाण्यासाद्यति इत्यादावपि पाच्रत्वस्याविवाक्षेतत्वात् 

तत्साधनताश्रयत्वस्येव विवश्चितत्वेन स्थाल्यामपि तद्धभेप्राि- 
रधिरद्धा । अतश्च चरो एतावन्तो ध्मः स्थाठीसादम, प्रोक्षणं, 

°आदेवयजं वह ` इति अङ्गारनिरूदणे, ' धरवास ' इत्युदहेन स्था- 

द्यधिश्रयणं, तस्यां रोकिकज्रं तक्षं कृत्वा ‹ घमौस्स्थ › इत्युहेन 

तण्डुलग्रक्षपः, पर्यश्चिकरणं, ˆ अग्ने हब्यं रक्षस्व ` इति भरेषः, ‹ आ- 
प्यायतां ` इत्यभिघारणं, ' शत उत् स्नाति इत्युद्धासनं, " आदरः 

प्रथसः ' इति पुनरभिघारणमिदयादयः भरवयेतन्याः ॥ * 

* इत ऊध्व विद्यमानेन बाधास्तित्यादिमनन्थेनेमान्याधेकरणानि व्याख्या- 
तानि । तत्सूत्रपारस्तु- 

(११) तस्मिन् पेषणमन्थलेपाल्ल्यात् ॥ ४९५ ॥ अक्रिया वा अपृपहेतु्ात् ॥ 
(१२) पिण्डार्थत्वाचच सयवनम् ॥ ५१ ॥ 

(१३) सवपनं च तादध्यीत् ॥ ९२ ॥ 
(१४) सन्तापनमधरृश्रयणात् ॥ ५३ ॥ 

(१९) उपधानं च तादर्थ्यात् ॥ ९४ ॥ 
(१६) प्रथुश्षणे वाऽनपृपत्वात् ॥ ५९ ॥ 
(१०) अभ्यृहश्ोपरि प्राकार्थत्ान् ॥ ५६ ॥ 
(१८) तर्थाऽवञ्वलनम् ॥ ५७ ॥ 

(१९) व्युद्धल्यस।द्न च प्रकर ताबश्चुतित्वात् ॥ ९८ ॥ 
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बाध्यास्तु प्रणीतापेषणं, स्थाव्या उपरि -अङ्ञारस्थाधनें, 

कपाखयोगजपः, सवापः, सयवनं. पिण्डीकरणे, प्रथन, त्वक्करणे, 

हविष्यज्गारभस्माद्यारोपः, आप्यानेनयने, सदनकरण, मस्मायुद्धारः 

व्युद्धरणं, तस्य प्रकृतावाधिकत्वात्, (यस्त आत्मा ` इत्यधस्तात् 
प्रत्यञ्जनामेत्यादयः । अञ सवेजाथलोपो बुद्धभ्याऽमुसन्धेयः ॥ १० ॥ 

इति श्रीखण्डदेवविरचितायां भाट्दीपिकायां 

दद्ामस्याध्यायस्य प्रथमः पादः 

=+५ @ @ > © ® ० 
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अथ दशमस्याध्यायस्य हितीयः पादः, 

(१)--टृष्णटेष्व्थखोपादपाकस्स्यात् ॥१॥ 
स्यादा प्रत्यक्षशिष्टत्वात्प्रदानवत् ॥ २॥ 

रष्णलचरो पाकः कर्तव्यो न वेति चिन्तायां-ृष्णटाना- 
मेव हविष्रत् तेषां च श्रपणमन्तरेणापि तवादथटोपादकर- 

णम् । "यत्तु धृते श्रपयति ' इति तत्प्रकरणे वचनं तन्न श्रपणावधा- 

यकं, तत्तत्फलादुकरुव्यापारस्यैव पञ्या्यथैत्वेन स्थापितत्वात्- 
प्रकृते च रूपरसादिपराघ्रत्तिरूपविक्लटस्याखस्यस्य फटस्यासम्भ- 

वेन भ्रपणानुपपत्तेः । अपि तु कृष्णानां घ्रताधिकरणकत्व- 

विधायकम् । श्रपयतिस्तु तण्डुरपाकेऽपि द्रवसंयोगसत्वात् लक्ष 

णया तदनुवादः । अतश्च न तत्रािसयोगरूपस्तापोपि कायः 

येन तत्पृष्ठमाषेन गाहपलयोणि प्राप्येतेति प्रति- 

घरताधिकरणत्वस्योत्पत्तिवाक्यादेव प्रातरत द्वाक्यवेयथचप्र 
सङ्गादाभ्रेसंयोग एवात्र पाकाविनाभूतत्वाहश्चगया धृताधिकरण- 
कत्वविरिष्टः शुद्धो वा विधीयते । तस्य च राघवात् प्राश 
तस्येव प्रतिप्रल्वतया विधिः । यद्यपि च नाश्चेसंयोगमान्नस्य 
प्रकृतो परथण्विधिरस्ति । तथाऽपि श्रपणविधित्ेनेव हविरयारम्भ 
कश्चियान्तराविधिवदस्याप्यथतो विहेतत्वात् प्रतिप्रसवत्वोपपत्तिः 
अतश्च तन्मा्राज्गभूतस्य गाहपलयादेरपि पेषणादिपरतिप्रसवान्तर- 
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विधिन्यायेन भ्राप्षौ न किश्चिद्राधकमस्। अत एवात्र मुख्यश्च 
पणाभावान्नान्ये श्रपणधर्माः कायः । अपि त्वभ्िसयोगाङ्ग- 

० (क भूत एव ‹ प्रधाने नीयमानं हि ' इति न्यायेनेति ध्येयम् ॥ १॥ 

(२)--उपस्तरणाभिघारणयेोरमुताथत्वादकमे 
स्यात् ॥ ३॥ क्रियेत वाऽथवादत्वात्तयो- 
स्संसगेहेतुत्वात् ॥  ॥ अकम वा चतु- 
िराक्चिवचनात् सह पूर्णं पुनश्वतुरवत्त- 
म् ॥५॥ क्रिया वा मुख्यावदानपरिमा- 
णात् सामान्यात्तहुणत्वम्॥। € ॥ तेषां चै- 
कावदानत्वात् ॥ ७ ॥ अधिस्सङ्कयसमा- 
नत्वात् ॥ ८ ॥ सतोऽस्ववापिवचनं व्य- 
थम् ॥९॥ विकर्पस्तेकावदानत्वात् ॥१०॥ 
सर्वविकरे त्वभ्यासानयंक्यं हविषो हीत- 
रस्य स्यात् अपिं वा स्विष्ठकृतस्स्यात् इत- 
रस्यान्याय्यत्वात् ॥ ११ ॥ अकमवासं- 
सर्गार्थनिवृत्तिलात् तस्मादा्िसमथंत्वम् ॥ 

तश्चैवो पस्तरणाभिधारणे कायं न वेति प्रकृतावद एटाथत्वात्का- 
ये प्व) न च  उपस्वृणाल्यभिघास्यव्यसताहतिमेवेनां करो- 
ति" इ।त वाक्व्चेषेणानयोरस्वःदिमाधेत्वावगतेः कृष्णलानां चान- 

दनीयत्वेन तद भावाह्टोप इति वाच्यं, देवताया भोगाभावेन त- 
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स्याथैवादमा्रत्वात् ! यद्यपि च प्रतविषां नादृष्टा्थता क- 
तप्येत किन्तु चतुरवत्तसम्पत्य्थतेव, तथाऽपि कृष्णर्चरावलोपः। 

न च तथाऽपि ' चत्वारि चत्वारि ईष्णखान्यवद्यति चतुरवत्त- 

स्याप्तय ' इति वचनेनावदानानुवादेन कृष्णटचतुष्कविधानात् तेन 
च चतुरवन्तसम्पस्ययुवादात् प्रकताववदेयचतुष्कस्थानापच्यव- 

गतेरुपस्तरणामिधारणसाधनीभूताञ्यस्य वाध इति वाच्यं, तथा- 

त्वे वीप्साऽनुकादायुपप्त्तेः । न च स्विष्टङृदभिप्रायेणाचु- 

वादः प्रमाणाभावात्, हवीरूपकृष्णलचतुष्कविधानस्या इष्ट पवेमा्- 

स्थानापन्नतयाऽपि सम्भवेन प्रधानमात्रेऽपि वीप्सोपपत्तेश्च । 

चतुरवत्तसम्पर्यञ्चवादस्तु कृष्णलचतुष्कद्यवद्ानस्यापि 

चतुरवत्तसम्पादकत्वमुपस्तरणाभिधारणसादाय्येनास्ताति नैव वि 

रुद्धथते । अतश्च चतुरवत्तसम्पत्य्थत्वादषि कतेव्ये पएवोपस्त- 
रणाभिघारणे । न हि तयोः प्रङूतौ सृक्ष्माणां पुरोडादावयवा- 
नां सुचि संसगापत्तेराहवनीयपाकासम्भवेन तद्धयावरच्य्थत्वात् ङ- 
ष्णरेषु च तत्प्रसक्यभावाल्ोप इति वाच्यं, तथात्वे उपस्तर- 

णाभिघारणयोरन्यतरेणापि तत्सिद्धचा विकर्पापत्तेः धरानावपादौ 
संसरगापरसक्त्या तदनापत्तेश्च, प्ररतो चतुरवत्तसम्पत्यथैत्वा- 
भावे बपादौो पञ्चावदानादिसिद्धयथमभिघारणस्य वद्धयनापत्ते- 
श्चेति प्राप्े- 

दष्टाथत्वायासंसगै एव तयोः प्रयोजनं न तु चतुरवत्त- 
सम्पत्तिः, तस्थ प्रतावविहितत्वात् । ' चतुरवत्तं जदोति › इत्य- 

जावत्तोदेशेन प्रक्षेपा विधीयते, चतुःपदं तु उपस्तरणायभि- 

प्रयेणायुवादः ¦ इतरथा विशि्टोदेरो वाक्यभेदात् गौरव! । 
अतश्च चतुरवत्तस्योदेदयत्वेनेवापरसिद्धौ विधेयत्वन सुतराम- 
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प्रसिद्धेन तत्सम्प्यथैतोपस्तरणाभिधारणयोः। अतोसंसरमात्राथ- 

त्वादकरणं कृष्णटेषु तयोरेति मूखानुयायिनः। 

वस्तुतस्तु चतुदशब्दस्य प्रमादपाटापत्तेरुदेदयतावच्छेदक- 

कोरिपरविष्रत्वमस्त्येद । कछःर्कतातिरिक्तसस्वन्पेन विराष्ठस्य 

व्युन्पन्नत्वाच्च न वाक्यभेदः! अत पवोदद्यत्वान्यथानुपपस्या 

चतुरवदानस्य विधिकट्यना ¦ शत षव पायां सक्ृदवद्ानवि- 

धानेऽपि प्राङ्तस्य चतुरवत्तस्य प्राघ्तेयेद्यपि चतुरवत्तीति निद 

शास्सङ्गच्छते । इतरथा असंसर्गाथे सकृरेवोपस्तरणामिघारणप्रा्ेः 

्रथवत्तीति निर्देशापत्तेः अत उप्रस्तरणाभिघारणयोः प्रङृताव- 

संसगंवचतुस्सङ्खयासम्पत्तिरापे प्रयोजनम् । 

तत्न त्वेतावान् विशोषः--असंसर्गस्यैव सुख्यप्रयोजनता 

वैतुष्यवत् दृष्टार्थत्वात् चतुस्सचङ्खा तत्स्व एव । अतश्च 

यथेव नावधघातादयो वैतुष्यामावे नियमादृष्टेन प्रयुज्यन्ते अपि 

तु तत्सम्भवे एव, तथा अलंसगांख्यप्रयोजनसतस्व एव चतुः 
स्सङ्खया सस्पच्या उपस्तरणाभिघारणे प्रयुज्येते नान्यथा । अतश्च 

कृष्णलेषु नियमादष्ाथंमवधाताकरणवचच तुर्साङ्खयासमस्पच्यर्थं नोप- 

स्तरणाभिघारणकरणम् । एवं केवरुधानादियगेऽपि सवनीयह- 

विष्धु तत्सम्प्रतिपन्नदे वताकस्वात्पुरोडाशाद्यथं तदयुष्ठानम्। वपाह- 

द्यादौ तु कतिपयावयवसंसगस्यैव सम्भावेतत्वात् तन्नि- 
वृच्यथं तदावदयकत्वे पञ्चावदानसम्पत्यथं तदिवद्धिरपि कट्प- 

सूर कारादिसम्मता सङ्गच्छते । पवं एककपारे सर्वैदोमेऽपि 
चतुरवत्तादि सम्पत्य्थ तद्धिनराद्धेः तत्रापि सम्भावितत्वात्। 
प्रकृते तु संसगंस्यासम्भावितत्वात् प्रत्युतोपस्तरणादिकरण पव 

तत्सम्भावनननिब्र्तिस्तभोः॥ २॥ 
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 (३)-नक्षाणां तु प्रीत्यथत्वादकमं स्यात्॥१३॥ 
स्याद्वा निधानदशंनात् ॥१४॥ वचनं वाऽऽ 
ज्यभक्षस्य प्रकतो स्यादभागित्वात् ॥१५॥ 
वचनं वा हिरण्यस्य प्रदानवदान्यस्य गु- 
णभूतत्वात् || १६॥ 

प्रकृतो ˆ चोषभक्षाद्दोषप्रतिपत्यथीः इति वक्ष्यते । रोषप्रति- 
पत्यथेत्वेऽपि च प्रयाजशेषन्यायेन कतै; कररिष्यमाणकर्मणि ब- 

राधानां अपीत्युक्तं षष्ठे । तत्र च प्रतिपत्तेः प्रयोजकस्य स 
स्वात् कृष्णेषु कतेव्या एव ते। यदा तु कृत्वाचिन्तया ञ्चु 
द्वकवैप्रीत्य्थत्वं तदा ते तत्र भवस्ति न वेति चिन्तायां- 

ृष्णटानामनदनीयत्वेन प्रीदययोग्यत्वादथंलोपाद्वाघः। नच 

^ हिरण्यस्य निरवश्वयन्तो भक्षयन्ति चुच्छुषाकारम् ' इति वचनेन 

प्रतिप्रसवः, योग्यतयाऽास्यस्यैव हिरण्याधघारस्य मक्षणचिधा- 

नात् "हिरण्यस्य निरवघयन्तः › इत्यस्य हिरण्यं त्यक्त्वा दइत्यथोत्। 
यदा तु भाष्याचुसासत् ‹ हिरण्यस्य ` इति न पठ्यते तदा आ- 

ज्यस्थैव निरवदानं दन्तासंयोगः । अत एव ̀  चुच्छुषाकारम् ' इत्य- 

प्ययुवादः आन्यमक्चणे तद्ावद्यकत्वात् । अतश्चाप्राङृतमिदं 

भक्चणमारादुर्कारकं अधिकरणीभरताज्यप्रतिपत्तिर्वेति न तन्न 

प्ाकृतमक्षध्माः काया इति प्राते - 

प्रधानान्वयस्याभ्यहितत्वात् हिरण्यस्येव मन्षणं न त्वा 
ञ्यस्य † निरवध्यन्तः ' इत्यस्य दन्तेन पौीडनमकरु्वैन्त इत्य्थीत् 
अतो खाघवात् हविभैक्षणस्येव प्रतिप्रसवविधेः । स च चु 
च्छुषाकारत्वविशिष्टस्य प्रधानान्वयाुरोधेन पञ्चमविधिप्रका- 
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रस्याप्यञ्गीकारात् । वस्तुतस्तु - स्वसंपृक्ताज्याभिप्रायेण चुच्छुः 

षाकारत्वस्याप्यनुवाद एव । अतश्च पेषणन्यायेन काया एव 
भक्षधमो भक्षाश्च । कृत्वाचिन्तोद्धारने तु पाक्तमक्षाचुवादेन दन्त- 

संयोग पव निषिध्यत इति विवेकः ॥ : ॥ 

1 य 9 9 ४९ 

(9)-एकधापहारे सहत्वं बरह्मभक्षाणां प्ररतो 
श ~ 

वाह तत्वात् ॥ १५७॥ 

कृष्णख्चरावेव ^ एकधा ब्रह्मण उपहरति › इति श्रुतम् । त- 

कधारब्दस्यैकप्रयल्लसाध्यत्वास्ये सङ्कच्वे पएककाटकत्वाख्ये 

सहत्वे च लोके प्रयोगात् किमनेन विधीयत इति चिन्तायां - 

प्रकतौ इडाप्रारित्रचतुरधौकरणश्चयुवाककालभक्चणानां मध्ये सक्क- 
त्वीवधानात् आद्यस्येव करणमितरेषां निवृत्तिः, सहत्वविधा- 

नाद्वा सर्वेषां योगपद्यमित्यनियमे प्रापे ॥ 

यत एवायं विधिस्साधारणः अत एवातिदेरोन दषिस्स- 

स्कारकतया परा्तानां भक्षाणां बाघे प्रमाणाभावात् सहत्वमेव 
सर्वषां विधीयते । अत्र च तत्तच्छेषभक्चषणाथीनां तत्तद्धार- 

णानामेवोदे शेन सादियं विधीयते, भक्षणे नानाकाटीनत्वस्य ब- 

कष्यमाणत्वात् । बह्यसम्बन्धश्च वश््यमाणन्यायेनायुबाद इति न 

विशिष्टो देशः। अतस्सहत्वविधानात्काटस्येव परत्यास्नानाद्वाधः॥५॥ 

(५)-सवेत्वं च तेषामधपिकारास्स्यात् ॥ १८॥ 

पुरुषापनयो वा तेषामवाच्यत्वात् ॥१९॥ 

तन्नैव ‹ सर्वं ब्रह्मणे परिहरति ` इति श्रुतम् । तदनेन बह्म - 
भागस्य सवस्य परिहरणीयत्वविधाने तस्य वा परिहरणीयस्य 
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सर्वैत्वविधाने षिशषिष्टोदेशापत्तेवीक्यवेयथ्यांचच सर्वादे रेन ब्रह्म 
सम्बन्धो विधीयते परिहारस्य च पूवेवाक्ये उदद्यत्वेन प्रत्य - 

भिज्ञायमानत्वादाश्रयत्वम् । अतश्च परिहरतीत्ययमनुवादः। अत 

एव पू्वैवाक्ये परिहारस्य कमौपिक्ायां कष्णटशरषस्य पू्ेपर. 

कृतस्य प्राधान्येनोपरिथतस्यान्वितत्वात् तत्परिहार एवाश्नयः 

न त्वत्वाहायोदि परिहारः । 

अथवा परि्रणोदेशेनैव ब्रह्मसम्बन्धः प्रकृतिप्रासेः पूत वि- 
धीयते । तत्फकं चावच्छेद्कावच्छेदेन ब्रह्मसम्बन्धविधानात् अ- 

ह्यभागस्य तत्सम्बन्धप्राप्तावपि पुरुषन्तरभागस्य तत्सम्बन्धसि- 
द्धिः। सर्वत्वं चाञुबादः । अतश्च भागान्तरेषु प्रयास्नानात् 
पुरुषान्तरस्य वाधः! एवं च ° निरवधयन्तो दन्ता भक्षयन्तीति ' 
बहुवचने व्याख्येयम् । पतद्वलाद्धा पुरुषान्तरवाधो वेकट्पिकः। 
अपृचेप्रबस्या विरिषएप्राकृतमक्षविधानाञ्च न वाक्यभेदः ॥ ५॥ 

(६)-पुरुषापनयत्स्वकाखत्वम् ॥ २० ॥ 

स्वेषां रोषाणां युगपदु पसंहृतानां युगपदेव ब्रह्मणा भक्षणे 
उत तत्तत्प्राकृतकार इति चिन्तायां - परिहारस्य भक्षार्थत्वात् 
तञ्जैवानेन सहत्वं नामान्तरेण विधौयते । इतरथा सबैत्वस्यापि 
परिहारमात्रे विधानापत्तेः पुरुषान्तराणामपि भक्चापत्तिरति प्रति- 

सवेत्वस्य परिहारमात्रे विधावदष्टाथंत्वापत्तर्यक्तं भक्षे पुर- 
षान्तरनिवतेकत्वं, सहत्वस्य तु परिहारमातरे विधावप्यदष्ठाथ- 

त्वाभावात् युभपत् स्वे व्रह्मणे परिल तत्तत्काले तेन भक्ष- 
णापपत्तेः न मक्षणे पाङदकार्बाधः ॥ ६ ॥ 

(७)-एकाथेताददिभागस्स्याद् ॥ २३ ॥ 
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५.९ यकृतो पुरोडाशस्य चतुधौकरणं वर्हिषत्कस्णं च विधाय 
“इदं ब्रह्मणः । इदं होतुः । इदमध्वर्योः । इ दमञ्मीध्ः ' इति व्यपदेश 
आश्नातः, स कष्णरषु सर्वस्यैव ब्रह्मणा भमक्षणीयत्वान्न कर्वव्यः | 

न रि दोत्रादिसम्बन्धामावे ‹ इदे होतुः ' इत्यदिव्यपदेशो युज्यते। 

अतश्च व्यावतेनीयामावात् " इदं ब्ऋ्यणः* इत्यपि न । न चेवं 

चतुध्रांकरणस्यापि प्रयोजनाभावः, स्ब्ैपरिहरणीयेोदेदोन सहत्व- 

चिधानादेव तदावद्यकत्वात् । यदि तु तत्तत्काटकतव्यभक्ष- 

णाथेपरिहरणीयानामेव सहत्वविधिसित विभाव्यते तदा माऽस्तु 

सूत्रस्वार स्यात्तदपि । बर्हिंषत्करणं तु सूश्मत्वात् कृष्णलानां 

चतुधांकरणोत्तरकाखाभावाच निवतेत इत्यस्यदेतत् ॥ ५ ॥ 

(८)-ऋत्विग्दानं घ्ममाच्रार्थं स्यादातिसा- 
मर्ध्यात् ॥ २९॥ परिक्रयार्थं वा कमस 
योगाष्छोकवत् ॥ २३ ॥ इक्षिणायुक्तवचना- 
ख ॥२९॥ न चान्येनानम्येत परिक्रया- 

त्कर्मणः पराथेत्वात् ॥ २५॥ परिक्रीतवच- 

नाञ्च ॥ २६ ॥ सनिवन्येव भृतिवचनात् ॥ 

२७ ॥ नेष्कतैकेण संस्तेवाच्च ॥ २८ ॥ 
' ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददात ` इति तत्र तत्र श्रुतं, दक्चिणाद्नं 

नारादुपकार्कं अपितु दृषछ्मथेःवखाभायापोक्चितानलयथेमेव । निय- 
मादृशस्य कदट्पनीयत्वाच्च न धर्मविधिवेयर्यम् । अतस्सतरे स्वत 

एवानतत्वेन न तत्सिद्धं दक्षणाद्ानमिति सिद्धम् । अत 

एव ` नाज गौर्दीयते ` इति नित्याञ्वादोपि विध्यन्तरराषत्तात्स- 

ङ्च्छते ॥ < ॥ 
८5. #01,.--- 1. 4६ 
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(९)-रोषभक्ताश्च तदत् ॥ २९ ॥ संस्कारोवा 
द्रव्यस्य परार्थत्वात् ॥ ३० ॥ दोषे च सम- 
खात् ॥ ३१ ॥ स्वामिनि च दर्त्रद् तत्सा- 
मान्यादितरेषां तथात्वम् ॥ ३२॥ तथा 

चान्यार्थदशंनम् ॥ २३ ॥ 
रोषमक्षास्तजच तत्न दितीयासयोगात् हवेःप्रतिपच्य्थीः 

प्रयाज्शेषन्यायेन कतः करिष्यमाणकमेणि बलाधाना्थाश्च न 
स्वानय्थौः तस्याः प्ररृतावायुषङ्गिकत्वेऽपि प्रयोजकत्वाभावात्॥ 

अस्तु वा दष्रप्रयोजनत्वाविहशपात् चयाणामपि प्रसोजकत्वं 

न स्वानतिमाच्नस्य । अतस्स तदमवेऽपि प्रतिपच््या्यथं कते- 
व्या एव ॥ ९ ॥ 

(३ °)--वरणमृविजामानमना्धत्वात्सत्रे न 
स्यात् स्वकमंत्वात् ।॥ ३४ ॥ परिक्रयश्च 
तादथ्यात् ॥ ३५ ॥ प्रतिषेधश्च कवत् ॥ 
॥ ३६ ॥ स्याद्वा प्रासर्षिकस्य धर्ममाघ्र- 
त्वात् ॥ ३७॥ न दक्षिणाशब्दात् तस्मा- 
ननित्यानुवादस्स्यात् ॥ ३८ ॥ 

परिक्रयणवत् बरणमपि ऋत्वगानत्यथेत्वात् स न कार्य- 

मेव । न हि तददश्ररूपऋत्विक्त्वसम्पस्यथे, ऋत्विक्त्वश्यादृष्ट रूपत्वे 
प्रमाणामावस्य चृतीये साधितत्वात् । न वा ऋतुयाज्यावरणवत् 

स्वतन्ादष्टाथ, प्रमाणाभावात् । सिद्धमपि सैवमादि बाधलक्षणे 

रिष्यहिदाथं कथ्यत इति षिवकेः॥ ० ॥ 
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(१ १)-उदव्नानीयस्सत्रधमां स्यात् तदङ्ग- 
त्वात्त्र दानं धमेमात्रं स्यात् ॥ ३९॥ न 
त्वेततमकृतित्वादिभक्तचोदितत्वाञ्च ॥४०॥ 

अनारभ्य 'सच्रादुदवसाम पृष्ठशमनीयेन सहस्मद्क्षिणेन 

यज्ञरन ' इति श्रुतम । सोऽयं पृष्ठशामनीयः प्रकृतिविकृतिसाधार- 

णसच्रमााद्धं उत सनोदवसाने निमित्ते तैमित्तिकोऽयं स्वतन्त्र 
इति चिन्ताया- 

सत्राणां फलछवत्वादफलोभयं व्रहस्पतिसवन्यायेन सघा 

ङ्प्र्। यद्यपि वा सत्रोदवसान निमित्त तथाऽपि अभ्वप्रति- 

प्रहेषिन्यायेन सच्राङ्गम् । न चोत्पू्वंकस्यावस्यतेस्तद्धिषयकव्या- 
पारोपरमवाचित्वात् अङ्गत्वे चास्यापि तद्विषयकव्यापारत्वाच- 

दयं मावाद्दवसानोत्तरत्वायुरोधेन स्वतन्बफलटकर्पनायामपि न 

दोष इति वाच्य, एकसच्रोत्तरमपि स्रान्तरस्य तस्यैव वा 

कामनावश्तः करणसम्भवेन सज्त्वावच्छिन्नविषयकव्यापारसा- 

मास्योपरमस्य कदाऽपि निश्चेतुमदाक्यत्वात् । अतस्त्वयाऽपि त- 

दयक्तिप्रयोगोपस्म एवोदवसानपदार्थो बाच्यः। स च ममापि 

सम्भवतीति युक्तमङ्गत्वं बरहस्पतिसवादिवत् । न चेवमङ्प्रधा- 
नयोरेककतैत्वाद्यजमनिरेव करणापत्तौ दसक्षिणाश्नानानुपपत्तिः त- 

क 

स्या अदष्ाथत्वाङ्ाकरिणाकमेकरेभ्योपि बाह्यणभ्यो दानोपपत्तेः | 

वस्तुतस्तु अङ्गत्वेऽपि प्रयोगवहिभूतत्वेन पृष्ठशमनीयस्य 
ऋत्विक ^ कत्वोप पत्तेः ब्रहस्पातेप्रय इव दाक्षणास्चानं न विर 

ध्यते } ' ये यजनानःस्त ऋत्विजः ` ६त्यनेन हे सच्प्रयोगमध्यव- 
क क 

त्यौिवञ्योदरेशोमैव वाजपेयभ्रयोगमध्यवतियूपोपसदीक्षोदेशेन स 
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घदशारल्लित्वादि विधिवद्यजमानविधानात् ब्रहस्पनिखवयूपादावा- 

तिदेशिकधर्मप्राकतिवदिहाप ऋत्विगन्तरस्यैव प्राप्त्यु पपत्िः। अत- 
श्च दक्षिणाच्नानस्याप्युपपत्तेरङ्गमेव पृष्ठशामनीय इति प्रति-- 

"सजादुद्वसाय ' इत्यत्र उत्पूवेकस्यावस्यतेः सच्त्वावच्ि- 

च्रोपघेयफरुव्यक्त्युदेश्यकव्यापारसामान्योपरमवाचित्वात् स्य 
पि सच्रान्तरस्याग्रे कतेव्यत्वे एतत्सञोपधेयफख्व्यक्तेव्योपारा- 

नतयमावेनोदवसानोपपत्तेरङत्वे च तद् सस्भवादनङ्गत्वस् । ‹ वाज 

पेयेनेष्, संस्थाप्य पो्णमासीम् ' इत्यादौ तु प्रयोगसमािमाजस्यैः 
वोक्तेनङ्कत्वविघातः। अनस्सत्रोदवसाने निमित्ते नेमित्तिकोऽय पु- 

रुषाथेत्तया विधीयते । अतश्च तदकरणे पल्यवायः करणाच 

पापध्वंसः । प्रयोजन-मङ्धत्मे सञ्(धकारिभिः खंदत्य ऋत्वि 

गन्तरसस्पादनेन करणे, अनङ्त्वे तु वक्ष्यते । अत पएवातिदेशि- 

कस्य कर्वकत्वस्य साप्तद्रयःदिना वाधकल्पकत्वादभ्यायसङ्गतिः॥ 

(१२)-तेषां तुवचनाह्ियज्ञवस्सहप्रयोगः स्या- 
त् ॥ 8१ ॥ 

अनङ्त्वेऽपि सहत्यैव करणं आख्यातोपात्तस्य बहुत्वस्यो- 
पादेयकतेगामित्वेन सच्रवाक्य इव विवक्षितत्वात् । कथञ्चि- 

सपरपतत्वेऽपि सह्य प्रयोगसिद्धचथं  सृष्टीरुपदधाति ' ' सोमेन य- 
जेत ' इत्यादिवद्विरिषएटविध्यज्ञकारेण प्रयोजनसिद्धयथै विध्युप- 
पत्तेश्च । स्थित तावद्पयंवसितम् ॥ १२॥ 

(१२)-तत्रान्यानृल्विजो वुणीरन् ॥ ९२ ॥ 

एकेकरास्त्वप्रतिषेधात्परकृतेश्चैक्सयोगात् ॥ 
४२॥ 
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अनङ्गत्वे अङ्गत्वेऽपि वोदवसानसमानकतुकत्वानुरोधात् यज- 

मानेरेवाररिवज्यं कतैव्यम् । न च तस्य प्रघानमात्रामभिप्रायस्वेनोपप- 
ततिः साङ्गे खमानककैकत्वश्रवणेन ° अप्स्ववमृथेन चान्ते ' इत्यादा - 
वद्धिसदह वनीयदेरिव ओपदेशिकेन यजमानक ¶कत्वेनाङ्गष्वपि कऋ- 
त्विक्रतैकत्वबाधात् दक्षिणादानस्यादएटाथत्वेनाप्युपपत्तेश्वेति प्राप्ते. 

प्रयोजककतृत्वेनापि म्रकताप्िव यजमानकतैकत्वोपपत्ते- 

रङ्धत्वेऽनङ्गत्वे ऽपि वा सौयादाेवातिदे राप्राप्तऋत्विग्वापरे प्रमाणा- 

भावः एवे च दक्षिणाश्रुतिराञ्जस्येनोपपद्यते ॥ 

स्थिनादुत्तरं-न पृष्ठशमनीये संहत्य प्रयोगः बहुत्वस्य प्रा. 

त्वेनाविधरेयत्वात् । उद्वसाने हानेकेषां स्रकतृणां कठत्वं 
प्राप्तमेव । अतस्तत्समानकतैकत्वदिव प्ठशमनीयेऽपि तत्प्रासिः। 

अतोऽयं तावदञुवादः, क्त्वाप्रलययस्य हि पूर्वकाटत्ववत् समा- 
नकतैकत्वमप्यनुशासनवसदाच्यम्। न चाव्ययङ्कच्वेनास्य माव- 

दाक्तत्वा 1 क्त्वाप्ररृत्यथंभूतक्रियाया उत्तरक्रियायामन्वये पूर्व 
काटत्वसमानकतुत्वयोस्सं सगत्वेनेव बोध्यो पपन्तेन तयोस्तस्या- 
तिरिक्ता रक्तिरिति वाच्य, पदाथोनुशासनप्रदत्तपाणिन्यादेस्स- 
सर्गानुनासकत्वाविरोधात्॥ 

किञ्च क्त्वाप्रकतिभूतधात्वथस्यैवोत्तरक्रियासम्बस्धः क्त्वा च 
ससगतात्पयेग्राहकः इत्युच्यते । अथवा क्त्वाथमाव एव निर- 
कोभयसंसमणोत्तरक्रियायामन्वेति इति विवेक्तव्यं, तत्न न ताव. 

दायः - कत्वाज्ञानत्वेनैव तात्पयंग्राहकत्वेऽगृहीतसङ्कतस्यापि तात्प- 

यैग्रहापत्तेः । तार्पर्य्राहकत्वप्रकारकन्ञानत्वेन तत्वे आत्माध- 

यापे; । एकत्वादिराक्तद्वितीयादेः कमैत्वादिसंसगैतातयग्राहक- 

त्वेनैवोपपत्तौ प्रातिपदिकाथस्यैव कमेतादिसंसगेण क्रियायाम- 

न्वयापत्तेः कर्मस्वादो ददिर्तायादे दशक्ल्यनापत्तिश्च ॥ 
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अत एव नान्त्यः, सङ्खवाया प्व स्वसमानाधिकरणक्रमे- 

त्वादिससरभैण क्रियान्वयापत्तेः । अतोऽुखासनवखात् कर्मत्वा- 

दिवदेव पूवैकरारत्वादेरपि वाच्यत्वम् । अस्तु वा तत्. तथाऽपि 

न दोषः । अतस्तत्तावदनुवादः । एकेन पदेनानेकेषामुपाद्ने प्रती- 

यमनक्तैसादित्यमपि न तावदुद्वसाने विवश्चितं, निमित्तवेशञे- 

पणत्वात् सत्रे सहत्य कवेत्वेऽपि तत्यागे सादिस्यं विनैव कतै 
त्वाच्च । यो हि संयोगदिरूपो व्यासज्यत्ुत्तिधमंस्तद भावः प्रयेक- 

वृच्येव किमुत यदा सत्रे बहुवचनानुरोधात् प्रत्येकमेव कनै- 

त्वकवैणां परं समुच्चयः, तदा तस्ये साहित्याभावे कस्स- 
नदेहः ! आख्यातोपाक्वहुत्वावगतसाहिष्य तु बहुत्वस्णविव- 

क्षितत्वे अविवश्चितमेत्र । उदसाने हि याद्या निरपेक्षाः कतौरः 

तादरा एवं समानकनतकत्ववरेन प्ृष्ठरामनीयेऽवगमस्यन्ते । अतः 

प्रथमावगतनैरपेक्ष्यबरेन न साहित्याविवश्चा | 

न च नैर्पेक््यानङ्खीकारऽपि व्यवन्तोग्रतस्रमानकवृकत्वा 

विसेधात् बहुत्वस्य तद्वगतसहिवययस्य च विपक्चोपपत्तिः। 

वििष्विधिगौरवमयेन सम्मवत्परासिकस्य बहुत्वस्याजुवादाङ्गी- 

कारात् । अतएव पृष्ठशमनीयमात्रविधानात् विधरेलौधघवम्॥ 

न च संस्कारावेष्यन्यथाऽयुपपन्स्यादिना सम्सवस्परा्चिकस्यापि 

सोमादेस्सकुञ्यात्रच्यादि रूप्धथयोजनसिद्धचथे विशिष्रविध्य,श्रय- 

णवदिहापि साहियसिद्धययथे वबहुस्वविष्याश्चयणमिति वाच्यं 

सोमा पदवेयथ्योभेया तत्र तथाऽऽध्रयणेऽपि प्रकते बहुवच. 

नस्यावजेनीयतयाऽनुवादत्वोपपत्तेः । अतः पौ सदयेनेनेव पृष्ठ- 

दामनीयः कायं इति न तत्र प्राङतकर्चेकल्छवाधः॥ १३॥ 
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(३ )कामेष्टौ च इनशब्दात् ॥ ४९ ॥ 
वचनं वा सत्त्वात् ॥ ९५ ॥ 

सारस्वते से “ प्राक्च प्रस्रवणं प्राप्याश्रये कामाया 

कपाटं निचेपति तस्यां अश्वां पुरषी च धेनुके दबुः' इति श्रु- 

तम् । तज न तावदिहोदवसानवत् प्रवणप्राप्ेर्निमित्तता येन 

तद्वदेव कामेषठेः प्रलयेकमव ऋत्विगन्तरोपादानेन करणमारा- 

ङ्येत । सरस्वतीविनशनादारभ्य श्ाक्षप्रसखवणपरयैन्तं सत्रदेश- 

विधानादेव म्रसिस्थ॑प्राप्ताया असुबादमाच्स्वात् । अतो न ताब- 

व्परत्येकं करणम् । सत्रवत् संहत्यापि करणे कि कत्विगन्तरमु- 

पदेये न वेति च्चिन्तायाम्-- 

दानस्यादष्ठा्यैत्वकटपनाभिया कत्विगानमनाथैत्वावगतेः क- 

त्विगन्तरोपादानम् । न चास्य सत्रत्वेनातिदेरिकस्य ऋत्विक 

यजमानाभेष्रस्य प्राप्तेन ऋषिगन्तसोपादानमि ति वाच्यं, अस्य स्रा 

त्वेन सथत्वाभावात् । अत्र हि सारस्वते सत्रे पौर्णमास्युत्त- 

रप्रातिपदि गोसंक्ञिक एकाहः । अमावास्योत्तरप्रतिपादे चायुस्सं- 

किकः । अन्तस शुङ्कपक्षे दरीः । कृष्णपक्षे पौणमासः इत्येव क्रमेण 
कपिः । तत्र च सोमयागस्यैव प्राधान्यम् । 

अस्तु वा तन्त्ररल्लोक्त्या कोण्डपायिनामयनवत् ददौ पूणै- 
मासयोरषपि कामेषठेस्त्वद्गत्वमविवादमेव । न च तथाऽपि प्रकृतौ 

दादरा आत्विज्य एव यजमानविधेस्तस्य चाङ्गमाच्रविषयत्वत् 

कामेष्स्यङ्गष्वपि तत्प्राप्लयवियेध इति वाच्यं, प्राकतऋछत्विक्षतैव्यप- 

दार्थघु यज्ञमानकतुंकत्वात् प्राप्तावपि युपावयास्तरणवर्हिन्यौये- 
नाप्राङकृतकायापन्नायां कामेष्ठौ तस्पराप्तथयुपपत्तेः। कथं चित्तत्था- 

छ कै, (~ ज 

प्रावापि वा कमेष्ट्यतिदेशचेनशेकेन कत्विगन्तरस्य विदेषविदित- 
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स्य प्रापेस्तेन तस्य बाधाञ्च । यदयपि हि अतिदिश्यमानप- 

दाथेविषये ददयोरप्यातिदेशयोस्सामान्यविग्रयस्वं, तथाऽपि पे. 

कातिदेशो कमेषटेरेवोदेदयत्वात् तस्येव विशेषिषयत्वम् । 

एवे सत्यपि यदि ˆ ये यजमानास्त ऋविजः ` इत्यस्य सार- 

स्वतसन्रे उपदेशो भवेत्तदा सोभिकवेद्या देक्चादिषु पेष्टिकवेदि- 

वाधस्येवावमभृथाङ्गषु अद्धि राहवनायवाधस्थेवोपदेिकयजमाना- 

भेदेनैष्टिकक्राविगन्तरवाधो भवेत्। न त्वेतदस्ति तस्य द्वादशाहे 
पठितस्वेनेह सत्रातिदेरोनैव प्रतिः । 

न च तथाऽपि तस्य प्रधानीयत्वदिष्टिककामेष्य्यतिदेरा 
सङ्ोचकत्वं, तस्य स्वरूपेण प्रधानीयत्वे ऽपि यज्मानाभदस्यास्वि- 

ज्यपृणएभावेन म्रासरस्याङ्माजविषयत्वेन प्रधानीयत्वाभावात् । अतः 

कामेष्ठौ ऋत्विगन्तरस्याबाध इति प्रपि- 

पराकृतरुवनादिपदाथौनामासाद्नाथैवहिःपृष्ठभावेनैव प्रिय 
पावंटास्तरणवर्हिपि न प्रापक्प्रमाणे न वा तस्य व्यक्स्यत्त. 

रवर्तिनोऽन्यतच्र प्रसङ्खनोपकारकत्वम् । प्रते तु यजमानामेदस्य 

द्रादश्चाहिकक्रत्विक्तेग्यपदाथेमाचोदेशेन विधानात् कामेष्ट्यङ्- 

भूतच्छत्विकतेन्यपदारथेषु प्रापकप्रमाणाभावेऽपि कमेष्टेसखत्रमहा- 
भ्रयोगमभ्यवतित्वात् स्रादौ यजमानैः कतस्य ऋत्विक्त्वा- 
भ्यवसखायस्य आसत्रसमतिः कामेप्ुचत्तरकतेव्यसन्रपद्ा थसिद्धय- 
थमावद्यकत्वात् तेनेव कामेष्ठावु शकारसिद्धेनै प्रथकस्वसिद्धथ 
बरणभरणाक्षेपः | 

परकृतौ हि न ऋत्विक्षु यजमानमेदस्साक्षाद्धिहितः अपि तु 
ऋत्विक्त्वाध्यवसायसिद्धचथं बरणमरणाख्नानाच्चार्थिकः। अतश्च 

तद्भ्यवबसायस्य साथेमपि स्वत एव क्तिद्धौ पड्युपुरोडारचो- 
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दकेन प्रयाजदोरिव कमेष्ट्यतिदेशेनापि न वरणसरणादेस्तद- 

थमतिदेशः ¦ अत एव यत्न सैगमिकवेदुत्तरमपूवौ दद्ीविकार- 
दश्रुतस्तज समिकवेचव परसङ्गसिद्धेनषिकवेदिरपि। नहि तत्र 

सेमिकबेदिर्डं, तस्याः प्राकृताङ्गप्रधानमाच्राधव्वेन विष्िताया 
अपूवाङ्गे उपदेशतिदेच्ाभ्यामप्रा्ेः ! अतस्तच्न प्रसखङ्सिद्धिरेव । 

कामेष्ठस्तु देशान्तरीयत्वात्पसङ्धसिद्धयनुपपत्तेरैष्टेकी वेदिरिति 
विरोषः। कऋत्विश्चु तु प्रसङ्लसिद्धेनै ऋत्विगन्तरमिति ष्सिद्धम् । 

न चेव ऋत्विगन्तरबाधस्य प्रसंङ्सिद्धतया दारामिकवबाधटश्चणा- 

नाक्रान्ततयाऽध्यायासङ्गातिः, अश्वादिदानेस्य प्राङ्ृतान्वादायादि- 
दृक्षिणाबाधकत्वस्यापवाद्ात् सङ्गत्युपपत्तः । 

यतु ' यत्किञ्चित्पाचीनम् ` इत्यादौ भागधमैत्वपक्ष तद्धागार- 
म्भके वेकृते अपूर्वे पदे उरपाश्ुत्वमिव यज्मानमेदस्यापि 
ऋत्विक्कवैन्यप्रयोगधमेत्वात् तत्प्योगारम्मके वैकृतकामेष्स्याद- 
पदार्थेऽपि प्राप्त्युपपत्तिरिति सिद्धान्तोपपादर्न, तत्--भागधमे- 

व्व पक्षेऽपि यन्न स्वातिदेदहान तद्धिरुद्धशध्मेभाक्तिः यथा दीक्षणी- 

या्ञादौ वद्धथतिरिक्तापूर्वपदाथेष्वेव तद्धर्मेधसिः कामेषठौ च 
क ए 

स्वातिदे दोन ऋत्विगन्तरस्येव प्राप्ततयो पेक्षितम् ॥ १४॥ 

(१५)-देष्ये चाचोदनादक्षिणापनयः स्यात् ॥ 
॥ ४६ ॥ 

दश्ैषूणेमासरयोः “यादे पलीस्संयाजयन् कपाटमभिजहयात्, 
वैश्वानरं दाद श्कपां निर्वपेत् वस्थेकदहायनो गौर्दैश्चिणा तं स दे- 
ष्याय दद्यात् ` इति श्रुतम् । तत्र किमिदं दश्िणादानमदृष्टाथं ? 

उत ऋत्विगानस्यथमिति चिन्ताया-- 

द क्चिणाशब्दस्यानतिकरद्रव्यवाचित्वेन तद्ानस्यानलयथत्वथ- 

तीतेर्नारष्ठाथत्वकल्पनोचिता । न चास्याः प्रयोगमध्य वात्तीनोमे- 

ए. #/01-11). 449 
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तानन्तयवशेन प्रयोगमध्यवत्तितया प्रधानदश्चिणयेव प्रसङ्सि- 

देदेश्चिणान्तयनपेक्षत्वदेव नानन्त्याथैता, दक्चिणाविधानान्यथा 
खपपच्या आर्नतिविशषकट्पनेन तदथैत्वोपपन्तेः । 

अस्तु वा द्क्चिणास्नानवखादस्याः प्रयोगबाहिभूतत्वमेव । निमि- 
तानन्तथै तु जातेष्िवत् ग्थवध्रनेऽपि न विरुद्धयते । न चैव- 
मपि ^ ऋत्विगाचायौ नातिचरितव्वौ इति स्मरणात् ऋत्विजां 
द्ेष्यत्वाजुपपत्तेः देष्यसम्परदानकदानस्यानव्य्थत्वानुपपत्तिः । ऋ- 
त्विक्त्वसम्प्युत्तरं . तस्य देषनिषेधरेऽपि पूर्वै कतद्धेषस्यार्त््विज्ये 

बाधकाभावात् । सत्यपि दवेष्यस्यातविज्यनिषेधरे तस्य पुरुषाथेत- 
या निषधश्रुटुङ्कयापि कतुकरणे वेगुण्याावाच्च 1 क्रत्वथत्वऽपि वा 

निषेधस्य सामान्याचषयत्वेन दक्िणाञ्नानवरकस्प्यद्धेष्यनियमवि- 
धिना विदोषविषयेण वाधो पपत्तेश्च । अतोऽस्य दक्षिणात्वात् कतै- 
व्या पएवान्वाहायेधर्माः, पाकादयस्त्वर्थलोपान्निवर्न्ते इति पात 

न ताचदञ प्राकृतद्क्चिणाद्ानाञुवादेन गुणमाज्विधिर्सम्भ- 
चति, प्राङृतदानकायेस्यानतेः प्रधानाथौन्वाहयैणेव निष्पन्नदयां 
प्राङृतदानस्येदाप्राप्तत्वात् तद्ज्वादेनारेकगुणाबेधानासम्भवाच । 
अतश्चावद्यं तच्छब्द वाच्यं गुणदयविरिष्ठं द्रव्यं देष्यश्च सम्प- 
दानमिति उभयविश्शिष्ठं दानान्तरमेवा् विधेयम् । 

तदपि च न प्राङृतकायाथेतया तस्य पूरवैमव निष्पन्नत्वात् । द 
ष्यककैकत्वनेयत्यस्य द शैपूणैमासयोः ्रमाणान्तरासिद्धतया तत्स- 
स्पदानकत्वस्य नेयत्यासम्मवेनानतिविशषेस्यापि कल्पयितुमश- 
क्यत्वाच्च । देष्यसम्परदानक्दानाञ्नानबलदे वास्यां प्रायस्ित्तेष्ठो 
प्रयोगबहिभावे देष्यकःुविधिनिमित्तानन्तथैवाधं प्रयाजा्रोऽति- 
देशं चानपोक्षेतं च प्रकर्प्यान्य्थत्वकल्पने तु तयैव गौरवम् । 
न दीदं फखमुखे, एतत्कर्पनमन्तरेणानतेरवुध्यमानत्वात् अतो 
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वरमरष्टाथेमवेदं दानं प्रयोगमध्यक्रियमाणाया एव प्रायश्चित्ते- 

णेरङ्म् । दश्षिणाराब्दस्तु तच्छब्दापेक्षिताथेसमपेकार्थवादे श्रुतो 

देष्यानतिकरत्वमान्रणागल्या कथञ्चिन्नेयः । अतोऽन्वादार्यधर्मा- 

णामप्रसक्तत्वादेव निचत्तिः अध्यायसङ्गतिस्तु पूवेपक्षे पाकलो- 
पाद्रन्या ॥ १५॥ 

(१ ६)--अस््थियज्ञोऽविप्रतिषेधादितरेषां स्या- 
दिप्रतिषेधादस्प्राम् ॥ १७ ॥ याववुक्तमुप- 
योगस्स्यात् ।› ९८ ॥ 

यदि ‹ सत्राय सदीक्षितानां प्रमीयेत तं दण्ध्वा कृष्णाजि- 

नेऽस्थान्युपनद्य योऽस्य नेदिष्ठस्स्यात् तं तस्य स्थाने दीक्ष 

यित्वा तेन सह यजेरन् ततस्संवत्सरे अस्थीनि याजयेय्ः ' 

रिति श्रुतम् । तत्र योऽयमस्थियागस्सवत्सरे स कि खताधि- 

कारिकः उत जीवदधिकारिक इति चिन्तायां- 

° पतया निषाद स्थपति याजयेत्" इतिवदस्थ्नामेवाधिकारप- 

तीतेस्तेषां च स्वरूपेण तद सम्भवेऽपि तदुपरुक्चितस्य स॒तस्थै- 

वाधिकारः।न च तस्य कतेत्वासम्भवः, शुक्रान्वारम्भादावस्थ्ना- 

मेव प्रयोज्यकवैत्वोपपत्तेः। द्रव्यस्यागादौ च जीवदशायामेव सर्वै- 
यरणसम्भाचनया स्वेतरेषामनुमतिद्ानादमतिद्धारा कतेत्वोप- 

पत्तेः! अन्यथा मृतस्थाने आभैतिन सह॒ सत्रप्रयोगसमाप्ताव- 

प्यनुमल्यमावात्तदीयसंखषद्रम्यव्यागादुपपत्तेः । अतो खतस्थेवाधि- 
कारः ॥ 

याजने तु खञ्रपयोगसमाप्िककृभिरेव कथ, ततस्संबत्सर 

इत्यादिना भ्रयोगस माक्ियाजनयेोस्खछमानकतेकत्वप्रतीतेः। यादि 
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तु ततदशब्दादानन्तयैस्येव प्रतीतिः न तु समानकवैकत्वस्था- 
पीति विभाव्यते ततोऽस्त्वनियमः । अयं च नेमित्तिकोपि न 

9 (~ [र् [क्ष [कष (8 ध 

सत्राङ्गं विभिन्नाधिकारिकत्वात् अपितु सुतस्येव स्वतन्त्रफटाथैः। 

अत एव षष्ठोक्तसीत्या सृते स्रफलखासम्भवेऽपि पतत्फ- 

छोत्पत्तौ बाधकाभाव इत्यवधेयमिति -पापे- 

न तावदस्धामेव कवैत्वै यागाजुक्कूकक्ृत्याश्चयत्वरूपस्य तस्य 

तेष्वसम्भवात्। अतश्च त्वयाऽपि तत्सम्बान्धिख्रुतजीवरुक्षणया 

तस्याधिकारो वाच्यः! ततश्चाश्रुता जीवदषस्थायां निमित्ताभाव 

पवानुमतिकल्पना फककस्पना चद्यायनेकदोषभिया वरमस्थि- 

पदेन स्वसस्वस्धिनो जीवत एव पुरुषान् लक्षयित्वा तेषा- 

मधिकारः । 

किञ्च-जीवदवस्थायमयचमलयाऽपि कि तदनन्तरमेव स्व- 

त्वसुत्प्यते उत मरणोत्तरं, नायः- जीवद् वस्थायां दयागानापत्तेः | 

नान्त्यः--अनुमतेः क्षणिकत्वेन मरणो त्र स्वत्वोत्पादकत्वाजचुप- 

पत्तेः । अत पव मरणोत्तरकाटीनसच्रप्रयोगसमाप्रावपि षष्ठोक्त 

रीत्या सृतस्यानधिकारात्तदीयं द्रव्यं पृथकत्येव स्वीयद्रव्येरेव 

जीद्धिः प्रयोगसमािः कायति ध्येयम् । अतश्चानुमातिकद्प- 

नाया अम्ययुपपत्तेखेतस्य कथमप्यधिकारासम्मवेनास्थपदेन 

छक्षणया जीवतामेवाधिकारः अस्थ्युपनहनकतेत्वादिकं च 
राक्यसम्बन्धः। 

अर्यं च क्रियमाणस्ाङ्गम् ! अयं चास्थियागो न सञ्ज 

रूप एव । सत्यपि प्रत्यभिज्ञाने याजयेयुरिति णिजन्तप्रयोगव- 
लेनैव कर्मभेदावगतेः । सत्ररूपत्वे हि तजन यज्मानाभेदस्थैव 
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सिद्धेः ण्यन्तप्रयोगानुपपत्तिः विधाने वाक्यभेदात्, यजतिचो- 
द्नाचोदेतत्वात् । अतश्च तद्वशात् कमन्तरमेवेदम् । तच चा- 

व्यक्तत्वसाददयादतिदे शेनैव ऋस्विक्पोण्यन्तार्थोऽनुवाद एव । 

पतद्धिचारस्य चाभ्रिमाधिकरणोपोद्धातत्वादभ्यायसङ्गतिः ५ १६॥ 

(१७)-यदि तु वचनात्तेषां जपसंस्कारमर्थ- 
ट्घरं सेष्टि तदथत्वात् ॥ ४१ ॥ 

जीवदाधिकारपक्षे न किश्चिद्राघनीयम् । गृताधिकारे तु 

मवति केषांचिद्वाध इति पूर्वाधिकरणप्रयोजनतयाऽ्ध्वायस- 

इतिरुच्यते। तत्र ये कतेसंस्कारा ये वा फलिसंस्कारास्ते 

सृतस्याुमतिद्धार कतेत्वेन फटटित्वेन चावदयं मवन्सेव । 
तत्रपि ये स्वयकतुंका मन्तरप्रोक्षणादयस्तेषां शा्सीरशुद्धयथत्वेना- 

स्थिष्वपि करणं, कत्रत्वं परमजुमतिसच्वादष्वयौरेव । ये त्वध्वयु 
कतकास्तदीयशरीरसंस्कारका अभ्यञ्जनादयस्ते खुतरां भवन्येव । 

ये तु वपनादयः शरीरावयववषिरोषसाध्यास्तत्संस्कारका 

वा तेषां केशादितदवयवामावे खोप एव । यत्छत्र॒सूघ्रादौ 
जपलोपकथनं तन्नायादुपकारकजपाषषयं तत्राजुमतिद्राय प्रधान 

इवाध्वयुकतेकत्वेऽपि सृतकत्रैकत्वोपपत्तेः। अपि तु वाक्संस्का- 
रकजपविषयम् । पवं दीक्षणीयाया अपि दीक्षोत्पत्यंथत्वात् दी- 

कषायाश्च यमनियमपरिप्रहायुकरूकदष्टरूपत्वात् यमनियमयोश्च म- 
नआदिसाध्ययोस्तस्प्राणिधानाथंयोश्च तदभवे रोपाद्यीक्चषणीया- 

देरपि रोपः ॥ १७ 

कयो 

(१८)-कत्वरथं तु क्रियेत गुणभूतत्वात् ॥५०॥ 
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ये तु याजमानाः कत्वथौः पदाथोस्ते सवं अदुमतिद्वारा 

ख्तस्यापि कलैत्वसम्मवादध्वयणा कायौ एव प्रधानवत्। 

यत्तु सूरे शुक्रं यजमानोऽन्वारभते यजमानसंमितो दुम्री 

भवति * इत्यादयो यत्र यजमानस्य गुणत्वं तत्रास्प्रामेव शुक्रान्वा- 

रम्मादावचेतनानामपि स्थाछी पचतीतिवदन्वारम्भायुक्रूखास्थि- 

निष्ठव्यापासाश्नयतया करतैत्वोपपत्तेरस्थिभिरेवान्वारस्भादि का 

यैमिस्युक्तम् । 

तत्रेदं वाच्यं- अक्तौ हि " शयुं यजमानोऽन्वारभते ' इत्यादौ 

यज्ञमानपद वाच्यो यागकता जीवात्मेव कतरत्वेनोच्यते । शरीरस्य 

त्ववच्छेदकतामान न क्त्वम् । आत्मनश्च कतृत्वं अन्वार- 

म्मानुङ्कलशृल्या्रयत्वेनेव । न च सतस्य तादशकतरत्वसम्मवः । 

जीवच्छसरावच्छेदेनैवात्मनि कत्युत्पत्तिनियमात्। अन्वारम्मा- 

लक्ूलास्थिनिष्व्या पाराश्रयत्वरूपस्य कत्वस्य प्रकृतालुक्तेः। 

अतो वरं प्रधान इव अनुमतिद्धारकं खतत्मकतत्वमुपपाद्या- 

ध्वयणेव ते कायाः ॥ १८ ॥ 

(१ ९)-काम्यानि तु न वियन्ते कामाज्ञाना- 

यथेतरस्यानुच्यमनानि ॥ १५॥ 

ज्ीवदधिकार्पक्षे ये सत्रप्रकरण पव साङ्गसन्नोपरमपयेन्त- 

व्रताद्याधिता गणकामा विहितास्ते अङ्गत्वाद् स्थियागस्य तत्क- 

रणवेखाथामपि कायौः । खताधिकारपक्चे तु तस्यानङ्गत्वात् कथ 

चिदङ्गत्वेऽपि वा मृतनिष्ठकामनाया अज्ञानान्नेव गुणकामाः कायाः । 

यत्तु मुटे भ्राक्ृतगुणकामानां ‹ यदि कामयेत वषुकः पजैन्य- 

स्स्यात् ' इत्यादीनां सताधिकारपश्चे अग्रदृत्तिरित्युक्तं तदष्टम एव 
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तेषां विकृतावप्रवत्तेरुक्तत्वात् कृत्वाचिन्तया कथने प्रयो जना- 

भावादुपेक्चितम् ॥१९ ॥ 

(२०)-इहारथाश्चाभावात्सूक्तवाकवत् ॥ ५२॥ 
स्युवाऽ्थवादत्वात् ॥ ५३ ॥ नेच्छाभिधा- 
नात्तदभावादितरस्मिन् ॥ ५९ ॥ 

सूक्तवाकगतानामायुरादिफलखानामकाम्यमानानामपि क्रतुप्र- 

युक्त प्रहरणजन्यत्वेनानुषङ्किकत्वात् इतरथा प्ररृतावेव कामना- 

भाषे तत्पद पाठानापत्तेः खृताधिकारपश्चेऽपि आनुषङ्धिकतया अन. 

नोपपात्तेः पयोक्तव्यान्येव तत्पदानीति प्रा्त-- 

असत्यपि तत्कामनाया अचुष्ठापकत्वे स्वरूपेण तस्या आशास्त 

इत्यनेन प्रकारिततया अपेक्षितत्वात् सतस्य चेतस्पस्तरप्रहरण- 

जन्यफटेच्छाया बाधितत्वान्न तत्पदपाठः । न चेवं प्रकृतावपि 

यस्य न तत्फखेच्छा तत्र॒ तत्पदपाटानापत्तिः, अवद्यकर्तव्ये 

प्रहरणे आनुषङ्गिकफटेच्छाभावस्य चेतनेऽसम्भवात् । अतश्च सत 

स्येच्छाया असस्मवादिच्छाविषयीभूतफलखाभावेन न तत्पदपाटः ॥ 

(२१)-स्युवा होतृकामाः ॥ ५५ ॥ न तदा 
सीष्टात् ॥ ५६ ॥ 

"यं कामयेत पापीयान् स्यादिति नचिस्तरां तस्य याज्यया 
वषटकुर्यौत् । यंकामयेत वसीयान् स्यादिति उचचेस्तस्य याज्यया 
बपषटूकुयात् ` इत्यादिवषङ्काराधितानां शुणकामानां होतृकामनये- 
वायुष्ठानाद्यजमाननिष्ठकामनासावेऽपि तन्निष्ठफरोत्पच्यथे गुणे 

प्रचृच्युपपत्तेः ताधिकारपक्षेऽपि तेषां करणम् । न च विक्त 
गुणकामानामथचत्तिः. वषड्भारस्य ' पप वै सप्तदशः प्रजापतिः यञ 
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अन्वायत्तः ` इत्यनारभ्याधीतवचने साक्षादज्ञोदेशेन विधानात् 

पणेतान्यायाभावेनं क्ृतिविकतिसाधारण्येनोपदिषटटतया विङक्ताव- 

पीरशगुणकामप्राप्तचुपपत्तेरिति प्राप्ते 

न तावदिदं फरं ऋत्विग्गतं ‹ यां वै कांचन ऋत्विज आशि 

षमादासते यजमानस्यैव तदाश्चासते ` इत्यनेन यजमाननिष्ठ- 
त्वस्थेव तृतीये स्थापितत्वात् । न चेतदाशासखनमात्रेण यजमाने 
फरोत्पात्तिः, प्ररतो ऋत्विगिच्छायां सलयामपि स्वेच्छायामसतयां 

यज्ञमानेन गणाविषये होतुरपरवतेनात् यजमानेच्छाया पवेताद- 
रागुणविषयेऽनुष्ठा पकत्वावगतेने सताधेकार पश्च तेषां करणम् । 

तदेताने सवाण्यधिकरणानि सतस्य वाऽधिकायो जीवतां बे- 

ल्येतदधिकरणप्रयोजनक थनाथानि ॥ २९ ॥ 

(२२)-सर्वस्वारस्य दिष्टगतौ समापनं न वि- 

यते कमणो जीवसयोगात् ॥५७॥ स्या- 

दोभयोः प्रत्यक्षशिष्ठत्वात् ॥ ५८ ॥ 

अस्ति सवैस्वारो नाम यज्ञः “ मरणकामो द्येतेन यज्ञेत यः 

कामयेत अनामयस्स्वग रोकमियाम् ` इति वाक्येन स्वगाथैतया 

विहितः! अचर हि न मरणे फलं तस्यानिष्टत्वात् । अनेकोदेशे 

वाक्यभेदा । अतो मरणकाम इल्यस्याङ्गीकृतमरण इत्यथः । 

' आभेवे प्रस्तूयमाने अभि प्रविशति ` इत्यनेन चोपायविधानात् 
मरणमचराङ्गतया विधीयते अतश्च मरणोत्तरकारं स कतुस्स- 

मापनीयो न वेति चिन्तायां मृतस्यास्थियनज्ञवत् कतैत्वासम्म- 

वात् मरणान्तस्येव स्वगंसाधनत्वात् न समापनीय इति धपे 
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आभेवे प्रस्तूयमाने ' ओदुभ्बरीं सदशेन वाससा परिवेश 
ब्राह्मणाः परिसमापयत मे यज्ञामिति सम्प्रेषयाभ्चि भरविरहातिः 
इति वचनेन समापनपरैषविधानात्तस्य च दष्टाथत्वलाभाय ॐ- 
ङ्गिकसमापिविधिकव्पकत्वावगतेस्तद्रकेन .च सतस्यापि च्र- 
व्विक्प्रयोजकत्वोपपत्तेस्समापनीय एव ऋतुः 

यस्तु केचित् प्रषस्थैवास्य ‹ स्व(ध्याय ऽध्येतव्य: ` इतिवत् 
समापनविधायकत्वामित्युक्तं, तत् ब्राह्मणा इति सम्बोधनेन वि- 
धिशक्तिध्रतिबन्धात् कर्मकाले प्रयोज्यत्वाुपपत्तेश्चोपेश्चितम् । 
वस्तुतस्तु-समापनपरेषाभावेऽपि सकैः करत्वशैतयेव वरणभ- 
रणयोः धरृताविवानुष्ठानात् तद्वलेन च जीवदवस्थायामिव 
ख्ेतावस्थायामपि ऋत्विजां कतत्वोपपत्तिः । अत पव ज्योति- 
छोमादिकमीन्तरेष्वप्यनयेव दिशाऽन्तरामरणे ऋषत्विग्भिस्समा- 
पनम् । प्वं च बैषस्य विधिकद्पकत्वाभावेऽपे समापनस्भा- 
रकंत्वेनेव रष्टाथैतेति ध्येयम् ॥ २२९॥ 

(२३)-गते कमास्थियज्ञवत् ॥ ५९ ॥ 
स्ते यजमाने अस्थियज्ञे म॒ताधिकारपक्षे यथा बाध्याबा- 

ध्यविवेकस्स सर्वोऽप्यन्न दष्टव्यः ॥ २५॥ 

(२४)-जीवलत्यवचनमायुरारिषस्तदर्थत्वात् ॥ 
६०॥ वचनं वा भागित्वात् प्राग्यथो- 
कात् ॥ ६३१ ॥ 

अथ तत्रैव प्रायणीयादौ जीवदशायां सूक्तवाके आयुरा- 
शासनादेः करणं न वेति चिन्तायां - आयुषो मरण।भ्युपगमेना- 
प्राथैनीयत्वाह्ोप इति प्राप्त- 
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आभेवकालप्यन्तं जन्मान्तरे वा आयुष आश्ासनसम्भ- 
वादरोपः । एवमन्येषामपि फलानां ' उत्तरां देवयज्याम् ` इलयादी- 

नामिह जन्मनि जन्मान्तरे वा आासनसम्भवादखोपः ॥ २४॥ 

(२५)-क्गिया स्याद्टममाच्राणाम् ॥ ६२॥ 
सत्रे वरणभरणयोरंष्टाथेत्वाह्टोपेऽभिहिते यत्पक्ृतावदृष्टाथै 

ऋतुयाल्यावरणं आत्रेयाय दानं च तत्सत्रे कार्यमेवेति प्रत्यु- 

दाहरणमाञम् । सोमे हि चते पुन ऋतुयाज्यावरणमरष्टाथमेव । 
प्वमात्रेयाय हिरण्यं ददातीत्यपि । न ह्यत्र प्राप्तदक्षिणादानाञुः 

वादेनोभयविधिस्सम्भवति वाक्यभेदापत्तेः । अतो दानान्तरमे- 

वावर्यं विधेयम् । 

तदपि च (न वैश्वामित्रो होता" इत्यादि विरोषविदहितातिरि 

त ऋतिविक्षु, आभ्रेयत्वविधिकल्पनया तदानव्यथं उक्त विधिकल्पन- 

निरपेक्चदक्चिणादानेनेव निराकाङ्क्षायामानतौ विधिकल्पनसापे- 
क्दानस्य जनकत्वेनान्वयायोगात्। न च पक्चप्राप्ता्रेयऋत्वि 

गानल्यर्थमेव तद्धिभ्युपपत्तेनीत्रेयविधिकल्पनें ममापीति वाच्यं, 
" हिरण्यमन्तधाय जहोति ` द्यादावुपयुक्तादरण्यपरतिपत्त्यथेत्वे- 
नापि दानस्य रष्टाथैत्वोपपत्तौ ताददाच्छत्विगानवय्थैत्व एव प्र 

माणाभावात् । अतो विनिगमनाविरहाददष्टाथमेवेद्ं दानम् । अत 

पव नाघ्राञ्चेयीन्यायेन दै ववशसम्पन्नकत्विगातरेयस्यैव ग्रहणं, अत्रे. 
यत्वस्यापूधैसाधनतावच्छेदकत्वेनाक्लृपेस्तन्नयायामावात्॥ 

॥दपेक्् 

(२६)-गुणलपे च मुख्यस्य ॥ ६३॥, 
¢ क 

यन्न प्रकृतो गुणवारेष्टं कम स्वतन्नविधिना प्रयोगविधिना 

वा विहिते तत्र विरतौ विशेषणीभूतगुणकोपे विरिष्टरोपाव् 
विक्ोष्यस्यापि कर्मणो लोप इति प्राप्रे 
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उपकारपृष्ठभावेन पदाथांनामतिदेशात्सत्यपि विशेषणबाधे 

विशेष्यवाधस्यान्याय्यत्वात् सत्यपि च प्रकृतौ वितो वा वि. 
शिष्टविधो विशिष्ठस्यानतिरिक्तत्वात् विशेषणवाधरेऽपि प्ररतो 
विङृतौो वा न विरोष्यरोपः। अत एव प्रङृतौ ‹नि्वापानुवा- 
 देना्चिहोत्रहवण्यां हर्वीषिं निर्वपति" इति वचनेन विहिताया 
अप्य्चिहोत्रह बण्याः पवमनेषटिष्वध्रिदोचामावेनासम्भवेऽपि न नि- 

वापटोपः। 

नन्वभमिहोचहवणीराब्दस्य णत्वश्रवणवठेन संज्ञात्वावगते- 

रथिहोत्रस्य ततः पूवेमकरणेऽपि कथमश्निदोच्रहवणीत्वस्य ता 

सु बाधः। अस्तु वा अवयवाथेस्यापि प्रतीयमानत्वात् योगरू- 
ढत्वम् । तथाऽपि अश्चिहोन्नं होभ्यतेऽनयेति ग्युत्पत्या पवमानेषटि- 
ष्वप्थवयवाथसम्भवाद्धिशेषणवाधारुपपत्तिः। न च भाविव्युत्प- 
त्तेः पुरोडाहकपाखादावगदयाऽङ्ीकारेऽपि भाविनि प्रमाणाभा- 

वेनान्यन्न तदङ्गीकारे प्रमाणाभावात् भूतब्युत्पत्तेरेव प्रकतावा- 
धिताया इदासम्भवाद्धिशेषणवाधोपपत्तिः । न दहि पवमनेटिषु 
भूतब्युत्पत्तिस्सम्भवति, तृष्णीं होमस्य कमान्तरत्वेनाभ्रिदोत्रत्वा- 
भावादिति वाच्ये, प्रकृतावपि खण्डपौ्णमास्यामाधाने तद्हःक्रि- 
यमाणसेष्िसान्वारम्भणीयसद्यस्कारपौणैमासप्रयोगे भूतम्युत्पत्ते- 

रसंभवेन भावि्युत्पत्तेरेवाश्रयणीयत्वात् पूवैपवेण्यपि मानवसुत् 
अश्चिदो्रदोमस्य पौणमासोत्तरं विहितत्वाच्च । 

वस्त॒तस्तु-पोश्चणी शब्दवत् द्युडन्तत्वान्नेवात्र कस्यापि 

कारस्य बोधः । अपि तु स्वरूपयोग्यतया होमसाधनत्वमाच्रवो- 

धः, तश्राङ्कतेऽपि दोमेऽस्तेवेति चत्-पुरोडाशकपाटन्यायेन नि- 

वापवाक्येऽञ्निहोजसम्बन्धित्वश्रवणात् तस्पयुक्तत्वावगतेने निवौ- 
पोऽभिदोज्रहवण्याः प्रयोजकः । अतस्तद्वदेव येनकेनाेश्ने- 
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वापः। अत एव ‹ अश्िटोत्रहवण्या अभिदोत्रं जुदोति ` श्य 
“ परिधीन् परिदधाति ' इतिवत् पुरोडाहकपारन्यायाभावात् 

अभ्रिहोच्रस्य प्रयोजकत्वावगतेराद्याभ्रिहोत्र्रयोगे भूतव्युत्पत्तरस- 
स्भवेऽपि नाभ्रेदोत्रहवणीबाधः। 

याज्ञकास्तु आधानाङ्गसम्भाराहरणकार एव पा्ाणामु- 
त्पादनाह्वाघवेन माव्य्चिदहोचहवण्येव पवमानेष्टिषु निर्वापादिकं 
कुवैन्ति ॥ २६॥ 

(२७)--मुष्टिखोपातु स्ङ्यारोपस्तहुणत्वा- 

त्स्यात् ॥ ६९ ॥ न नि्वापरोषत्वात् ॥६५॥ 

सङ्घा तु चोदनां प्रति सामान्यात्तदिकार- 
स्संयोगाच्च परं मुषटेः ॥ ६६॥ न चोदना- 

मिसम्बन्धाप्मकृतो संस्कारयोगात् ॥ ६७॥ 

वाजपेये 'बाहैस्पत्यो नेवारश्चरुः सप्तद्राशरावो भवति ' 
इति श्रुतम् । तत्रातिदेशग्रक्ति निवापे कि मुश्िचतुस्सङ्खय- 

योरूमयोरप्यातिदेशप्राप्योबाधः उत चतुस्सङ्खयाया पव उत 

मुर्नामेवेति चिन्तायां ` चतुरो मुष्ठीन्न वपति ' इति प्रकृतो विहि. 
तस्य मुटिसङ्खवोमयविदिाष्टनिवोपस्याङ्गभूतयोमटेसङ्खवयोयाति- 

देरिकयोयेषदाशिकाभ्यां सप्तदरासङ्खवाशरावपरिमाणाभ्यां बाधः 
प्रयान्नानेन । निवापाङ्गमूतयोरपि मुष्टिसङ्कययोर्निवापस्वरूपे वेय- 

श्य॑न॒ फरतो योगाथेतया समानविषयत्वोपपत्तेः । तत्रापि 

सङ्खयया सङ्खयायाः पारेमाणेन पारेमाणस्येति प्रथमः पक्षः। 
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दितीयस्तु - मुष्िसङ्गययोया्गोपकारकत्वेऽपि नि्वापसम्ब- 

न्धित्वेनेव श्रवणान्न यागाङ्गभूताभ्यां सङ्खयापरिमाणाभ्यां निवौ- 
पाङ्गभूतयर्सङ्खचापरिमाणयोबोधो युक्तः । सप्तदशदरारावपरि- 
मितद्रभ्यस्य तु चतुमुष्टिपरिमितनिबौपेण संस्कारायोगाद्थाव् 

विरोधावद्यंभावे अन्यतरबाधेनैवो पपत्तौ उभमयवाधे परमाणाभावः। 

न च चतुमु्टिपारेमितवेधानेवा पस्याब्रच्याऽपि विरोधपरिहारोप- 

पत्तो नावह्यमन्यतर स्यापि बाधो युक्त इति वाच्यं, चतुस्स- 
ङ्घायाः प्रृतो यागीययावद्ूव्यसंस्कारकनिवौ पवृत्तिमुष्टिपरि- 
च्ॐेदकत्वेनाच्ुस्या तद नुपपत्तावन्यतरवाधस्यावदयकत्वात् । त- 
श्रापि मुष्टीनां प्राधान्यात् तदङ्गभूतसङ्खयाया एव बाधः । 

तथा हि चतुदशब्दो विोष्यनिश्नो न स्वेतस्सङ्ृ्धायाः 

क्रियान्वय गमयति विदोष्यं च मुष्टिपदोपात्तं परिमाणमेव, न तु 

तद्रि ब्रीदिद्व्य तथेवायुभवात् विशेष्ये बाधाश्च । अत 

पव मुषिशब्दस्य परिमाणविरिष्द्म्यपरत्वेन विशषेष्यनि्नत्वेऽ- 

पि सङ्खचाया एकदेरान्वयोऽपि नानुपपन्नः । अतश्च सङ्खथायाः 

परिमाणं प्रलयङ्गत्वात् तस्या एव बाधः । 

वस्तुतस्तु-द्वितीयान्तमुष्टिपद समानाधिकरणसङ्खचापदं प. 

सिमाणविश्िष्व्रीहिराक्षेमेव विशेष्यतया सङ्ङ्ञातीति यद्यपिन 

परिमाणस्य सङ्क चां प्रति प्राधान्यं, तथाऽपि सङ्यायाः परिमाण- 

परिच्छेदद्वारेव तत्परिमितद्रव्यपार्च्छेद कत्वात् परिमाणस्यान्तर- 

कतया बाधायुपपात्तः, अतो मुष्िगतां चतुस्सङ्खयां बाधित्वा 

सप्तदराशरावपरिमितग्रीहीणां यावन्मुष्टि निवोपः कायं इति ॥ 

सिद्धान्तस्तु - नाच दितीयान्ताथद्धयस्योदेद्यतया निवापं 

प्रति कमेस्वं उदेदयानेकत्वनिमित्तकवाक्यमेद्ापत्तेः । अपि तु 
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दितीयया सक्रतुन्यायेन करणत्वं लक्षायेत्वा प्रातिपदिकशक्या- 

द्वयस्येव सङ्खचापरिमाणरूपस्य निर्वापभावनान्वायत्वम् । अत 

पव नानयोररुणान्यायेन विरदोष्यनिश्नत्वमापि । गुणद्धयविशिष्टनि- 

वौपभावनाविधानाच्च वाक्यभेदः । गुणदधयस्य वैरिष्स्यमारुण्य- 

वत् द्रव्यपरिच्छेदद्वारणेति न कश्िद्धिरधेः । 

पवं च सङ्कधाऽपरिमाणयोः परस्परमज्गाङ्गिमावे अन्तरङ्गब- 

हिरङ्गमवे वा प्रमाणाभावादन्यतरवाधे नियामकापेक्षायां प्राथ- 

म्यात् सङ्ख्याया अबाधः मुष्िपरिमाणस्य तु वाधः । न च 

प्राथम्यज्ञघन्यत्वादेः भरतो विद्यमानत्वेऽपि विकृतावतिदेरेन 

युगपत्सवा्गमातेस्तस्याममावात् कथं तस्य नियामकत्वामिति 

वाच्यं, विकृतावभावेऽपि प्रङृतिदष्टस्थैव तस्य नियामकान्तरा- 

भावे नियामकस्वोपपत्तेः । अतस्सङ्खवाजुयेधात् सपाद चतुदशय- 

वपरिभितं पात्र कत्वा तेन चतुबारं निवौपः। 

अयं चाथो मष्यकायादिभिः ककादिभिश्च सवैनिणीतः। 

मम तु प्रतिभतिति--साक्षात्साधर्नाभूताभरेदाजरहवण्याः मुष्टीनां च 

बाधपिक्षया सङ्याया पएवैकस्या युष्िपरिच्केदद्ास निर्वाप 

साधनीभूताया बाध उचितः। 

वस्तुतस्तु-चतुस्सङ्घथाकमुषटिसाधनकवैधनिवं पार्था उ. 
भयसम्पादनंसम्मवे न तद्या अपि बाधः । यागीययावद्- 

व्यस॑स्कारकनिवांपवृत्तिमुध्िपरिच्छेद्कत्वस्य म्रक्ृतावा्रकत्वेनेह 

बाधे.ऽप्यदौषत्वात् । अत पव जेमिनिसूे कालयायनादिसूत्ेषु 
चोपदेशिकाभ्यां सङ्खयापरिमाणाभ्यामातिदेशिकतदुभयवाधं पृवै- 
पश्चयित्वा तदभाव प्व सिद्धान्तितः। त्वं तु रेभ्वरो षेत्ति ॥ 
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(२८)--ओत्पत्तिके तु द्रव्यतो विकारस्स्याद- 
कायत्वात् ॥ ६८ ॥ 

' दचयावापृथिव्यां धेनुमाखमेत, वायव्यं वत्सं, दैन्द्रसूषभम् ` 

इत्यादावातेदे शिकस्याजत्वस्य न वाधः, घेन्वादिशछब्दानां धाना- 

दिगुणमाच्रशाक्तत्वेनाजत्वे सलयप्युपपत्तेः ¦ न च गग्येव धेन्वादि- 

शब्दानां प्रयोगात् गोबुत्तिगुणेष्वेव शक्तिः तन्माजन्रत्तिगुणेषु 

जाये प्रमाणाभावेन गोरपि शक्यतावच्छेदककोरिभ्रवेशो गौर- 
वात् । “अवी द्रे धेनू ददाति, अजसषभम् ̀  इत्यादावन्यत्रापि धेन्वा- 
दिश्ब्दपरयोगाच्च । गव्येव प्रचुरप्रयोगात्त॒ गुणविशिष्टायां तस्यां 

निरूटलक्षणा पाथौदिशब्दवत् । पङ्जशब्दस्य तु पद्यभिन्ने प्रयो- 

गाभावात् पञ्चे योगरूटिस्वीकारेऽप्यदोषः । अतश्च लक्षणायां 

प्रमाणामावादतिदेशलाचुयोधन निरुक्तगुणविरि्टमजद्रग्यमेव प्राश्य 

मिति भ्रपति- 

पदान्तरसमभिव्याहासाभवि घेनुपदमात्रश्रवणे सवैर गोवृ- 
चिधानादिगुणस्येव प्रतीतेधैन्वादिशब्दानां शोणादिश्चब्दबत् गो- 

मा्रवृत्तिविजातीयधानादिगुण एव शाक्तिः वैजात्यं चाश्वरूपमा- 

त्रब्र्तिरक्तत्वव्याप्यजातिशोणत्ववत् गोमाचवृत्तिधानादिनिष्ठम- 

नुभवसिद्धम् । अस्तु वोक्तयुक्ल्या गुणावेरिष्टगम्येव शाक्तिः । 

अजादिपदसमभिव्याहरे तु धेन्वादिपदस्य क्षणा । अतश्च 

गोरुपादेछगुणा्चे्त्वादु पादिष्टत्वादेव वाऽजस्य बाधः ॥ २८ ॥ 

(२९)-नेमित्तिके तु का्यत्वात्प्रकृतेस्स्यात्तदा- 

पत्तेः ॥ ६९ ॥ 
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यत्न तु “वायव्यं श्वेतमालभेत * इत्यादौ भ्वेतादिशब्दाना- 
मजादिसाधार्णगुणवाचित्वं तत्र नाजत्वस्य बाध इति परव्युदाह- 
रणमेतत् ॥ ५९. ॥ 

(३ ०)-- विप्रतिषेधे तदचनात्प्राकृतगुणलोप- 
स्स्यात्तेन च कर्मसंयोगात् ॥ ७० ॥ 

सा्स्करे--“ खरेवालो युपो भवति ' इति श्चुतम् । तच्रातिदे. 
शप्राप्ति खादिरत्वं निवतैतेन वा। तथा चिवरेषौ (दधि मघुध्रतं 
पयो धाना उद्कं तण्डुलास्तत्संसुष्टं प्राजापव्यय् ' इत्यन तण्डुले 
ब्रीहियवनियमो निवतैते न वेति चिन्तायां- 

आद्योदारणे तावत् न युपकाय खरेवारी यथावस्थित 

विधीयते यूपपदे कायंलक्षणापत्तेः । किन्तु युपोदेशेन खले- 

वारीत्वं खरे वारणक्रियारूपं संस्कारकतया विधीयते । न खारः 

छएाथेत्वापत्तेरंश्षणाङ्गाकारेऽप्यदोषः, निषाद स्थपव्यधिकरणन्यायेन 

तस्याः दोषत्वात् । अतश्च प्ररृतिवत्लादिरमेव यूपं सम्पाद्य 

तस्य प्रयोगमध्य एव खदेवारीत्वे सम्पादनीयम् । 

अस्तु वा खरेवाल्या एव यूपकायादेरोन विधिः, तथाऽपि 
स्थानापत््या इतरधमेवत् खादिरत्वस्यापि कामा येव वस्तुतः 
पूर्वै खादिरी खटेवाखी सेव ग्राह्येति । एवं तंण्ड़रेष्वापि चोद्- 
कबरेन ब्रीह्यादिनियम इति प्राप्त - 

न तवगपोदेरोन खटेवारत्वविधिः, तदा हि उदेक्ष्यसम- 

पकं यदि तावत् खङेवाखीपदमेव तदा एकप्रसरताभङ्ः । यदि 

तु यूपपदं तदा सुबन्तयोः परस्परमभेद्ान्वयाभवात् खटेवारी- 

त्वेन यूपं भावयेत् इत्यवंविधशाब्द बोधनिवोहार्थं खटेवारीपदे 

खटेवारीत्वस्य विशेष्यत्वभ्रतिपत्यथै खक्षणापत्तेः । न च 
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“दण्डी प्रेषानन्वाह ` इतिवत्तदनापा्तः, तज शाब्दबोधे दण्डचि- 
शिष्टपुरुषस्थेव कवैत्वेनान्वयेऽपि भराक्ा्ाकप्षबिवेकेन दण्ड एव वि. 
धिफलोपपत्तः । प्रकृते तु यूपकम॑कमावनायां खरेवाल्यास्तच्वेना- 
न्वयाजपपत्तेरवदयं खलेवालीत्वस्थेव मावनायामन्वयो वाच्यः। 
तस्य च न विशेषणप्राधामभ्यं विना सिद्धिरिति टक्षणावद्यंभावः ॥ 

तत्र च मुख्ये खरेवालीपदे लक्चणापेक्चया जघन्ये यूप- 

पद एव पट्ुनेयोजनरूपतस्कायेटश्चणामङ्गीङखय तदुदेशेन 

खरेवारीषिधियुक्तः । न च तथाऽपि स्थानापच्या खादिरत्वारि- 

प्रातिः, परकृतौ हि “यूपे प्च नियुञ्जीत ' इत्येतद्धाक्यमाचपर्यारो- 
चने पद्युनियोजनसमथैयक्किञ्चिषटोकिकद्रव्यमा्नच्रहणभ्रसक्तौ ' युपं 

छिनत्ति" इति वचनात् प्रयोगमध्ये छेदनप्राततौ तस्परकृतिद्रव्यायपे- 

क्षायां ˆ खादिरो युपो भवति इद्यनेन तन्नियमविधिः, अतश्च 

खादिरत्वस्य पद्युनियोजनसाधनीभूतद्रव्यच्छेदनाक्षि्तप्ररृतिद्रव्य- 
दवारैव विधानात् खछेवाव्यां च खौकिंकखलरवारणाकरेयाप्रयुक्तका- 
स्येव युपकाय विधानात् छेदनरोपेन द्वारलोपात् खादिरत्व - 
नियमस्य लोपः । 

पवं चित्रे्टौ तण्डुरेषु बीहिनेयमस्यापि । त्रापि द्द 
प्रकृतो पुरोडारामात्रविधिपयालोचने छोकिकस्थैव अनोवासो- 
न्यायेन पुरोडाशस्य प्रहणप्रसक्तो ‹ पिष्डं करोति पुरोडाशं 
श्रपयति ' इत्यनेन ग्रयोगमध्ये पिण्डकरणवुरोडादशश्नपणादि- 

प्रतो प्रविद्व्यापेश्चायां ऋद्याद्दिवक्येन तन्नियमविधा- 

नात् वीद्यादीनःमाञ्चेयादयपूवेसाघनयागप्रदेयघरक याक प्रयो जकश्च - 

पणविभ्याक्लिपतोपादान कतण्डुरज्यापारकत्जंस्यव कौस्तुभे व्यव. 
स्थापितत्वात् । 

एए. ४०.-11. 31 
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प्रकते च तण्ड़खानां पाकाभवेनाक्तविधव्यापाराभावान्न 

प्रकतिद्रव्योपादानं, न वा बीद्यादिनियमःः न वा तेषु प्रोश्णादिध- 

मेष्रा्तिः। निवौपस्तु ऊोकिक पएवाथैसिद्धस्तण्डुलानाम् । प्रदेय- 
धरमास्तु प्॑भ्रिकरणादयः केचिद थेलोपाभावे क्तैव्याः । अतस््सिद्धं 

चिब्रेष्ठौ तण्डुखा ब्रीहियवान्यतराभिन्नप्रकृतिका आप ग्राह्या इति ॥ 

(३१)-परषां प्रतिषेघस्स्यात् ॥ ७१ ॥ प्रति- 
षेधाच्च ॥ ७२ ॥ 

यथासिद्धखटेवास्या एवोपादानाच्छेदननिवृत्ताव पि तक्चषणा- 

द्रनामानिवत्ति मन्वानं प्रव्युष्तरम्-भयोजनामावान्न तक्षणा- 

दीनि) तेषां हि यदि तावत् श्छक्ष्णीमावादिं दष्ट प्रयोजनं तत- 

स्तस्य -खरेवारणक्रियाप्रयुक्तस्थैव सत्वेन प्रसङ्गसिद्ध पपत्तेः 
न पाथक्येन तक्षणाद्यनुष्ठापकता । 

यदि तु दीक्षाकाटकतेऽ्यपद्ार्थानामदृष्टरू पयुपत्वोत्पाद् क- 

त्वस्य स्थाप्िितत्वात् प्रृते च खटेवारणक्रियाप्रयुक्तकाष्टविधा- 
नेन केद्नोदिकतिपयधमेवाधस्यावश््यकत्वात् सामग्रयभावेन यू 

पत्वानुत्पत्तेरपूवे एव खलेवाल्यां पद्युनियोजनं तदा सुतरां त- 

क्षणाद्यीनां दीक्चाकारुकतेव्यानां पदाथोनाममावः। अत णव 

नाष्टाश्नीकरणमपि । निखननोच्छयणयोस्तु अदीक्चाकाटीनयोय- 
पस्वरूपाथेत्वाभावेऽपि यच क्षेञदेरो खटेवाटी तत्रैव साच- 
स्करविधानेात् प्रसङ्गसिद्धकायंत्वादे वाभावः ॥ ३१ ॥ 

(३२)-अथांभावे संस्कारत्वं स्यात् ॥ ७३ ॥ 
यानि तु पयुहणपरिद्ंहणपरिषेचनादीनि दष्टाथानि, यानि 

च प्रोक्षणाञ्नादीन्यदष्टाथोनि तेषां दीक्षाकारकर्तव्यत्वाभावेन यू 
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पोत्पच्य थैत्वाभावात् युपदाञ्योथेत्वेन चार्थलोपस्याप्यभावात् प- 
श्वपूवेसाधनीभूतपद्युनियोजनप्रयुक्ततणा खटेवाद्यां करणमि- 
घरमेव । एवं परिधाचवपि प्रोक्चणादि वोध्यम् ॥ ६२ ॥ 

(३३) -अर्थेन च विपर्यासे तादथ्यात् तच- 
मेव स्यात् ॥७४॥ 

ˆ पितृभ्यो बर्हिषद्भ्यो धानाः पितृभ्योऽभिष्वात्तेभ्योऽभिवा- 

स्यायै दुग्धे मन्थम् ` इत्यादिन विहिते धानाद्व्यके यागे धानाव- 
स्थायां भजनोत्तरमवघातः करव्यो न वेति भाष्यकारेण विचा- 

रितः । तस्यायमभिप्रायः- चोदकेन पाकात्पूवैमेव यवावस्था- 

यामवघातविधानात् भमजनोत्तरं तद् पात्ेस्तदुत्तरमवघातकरणे 
च धानात्वव्याघातापत्तेनै भजेनोत्तरमवघातः काय इति प्रासे- 

रोके पूर्वं किञ्चदवहतानां यवानां भजेनोत्तरं पुनरव- 
घाते कृते एव॒ धानात्वग्रसिद्धेः प्रयोजनाञुराधेन प्राङृतक्रमं 

बाधित्वाऽपि *गुणरोपे च मुख्यस्य ` इति न्यायेन भजञेनोत्तरमपि 
प्राङृतस्सधमेकोऽवघातः कंतेव्य पव । न च धानात्वव्याघातः, 

खढतरमुसटप्रहाराकरणेन तदनापत्तेः । प्रकृतौ हि हविस्सम्पा- 
द् कवैतुष्याथमवघातो यथा हविस्सम्पद्यते तथा काय॑ः। अत एव 
तद्नुयेधेन मजजनात्पूमैमपि यत्किश्िद् तुष्यसम्पस्य्थमवघातस्स- 

धर्मकः कायै पव अन्यथा खोकप्रसिद्धधानात्वानिष्पत्तेः । अत 

पवावृत्तिरपि तदनुरोधेन न दुष्यति तत्र पुराँऽवघातः पा 

काथः उत्तरस्तु धानात्वसिद्धयथे इति न कञ्िद्धिरोधः। 

एवंविधं माष्यप्मिप्रायमजानतः पाथसारथेस्तदूषणाय भर- 

यास उपेक्षणीय एव । वा्तिंककारस्य तु न द्धविवारमवहता- 

नामेव धानात्वं, पू्वैमेव समभ्यग्वितुषीङकृतानां यवानां भजने कृते 
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धानात्वाव्याहतेः । अतो यथाप्रकृल्येवावघातस्य मजेनात्पूवेमेवा- 
चुष्ठानोपपसे्ना्र धाना उदाहरणं अपि तु मन्थः। 

स च दुग्धमिश्चास्सक्तवः। प्रकृते च अभिवान्या मृत 

वत्सा गौः तस्या दुग्धं षिवक्षितम्। तच्न भज्ञितथवतण्डुखानां 
पिर एव सकतुत्वप्रसिद्धेभजनोत्तरमेव पेषणं प्राृतक्रमबाधेऽपि 

हयिस्सम्परयर्थं पेषणस्य गुगटोपाधिकरणन्यायेनेैव भञेनोत्तरं 
करणोपपत्तेः। न च कमान्यत्वे पदाथोनामन्यत्वं, व्युत्कमेऽपि 
तादशप्रलयसिज्ञाया अवाधात्। न च प्रकृतौ पेषणस्य पाका्थत्व, 
येनेह मजनोत्तरं पाक्रामावात् पेषणामावदशङ्कयत। सलयपि पु- 
रोडाश्पाकं धरति तस्योपकारकत्वे पाकपेप्रणयोद्धेयोरपि दिती- 

यया द्रव्यसंस्कारथैत्वात् । अतश्च यथैव प्रकृतौ हविस्सम्प- 
त्यथमेव पेषणं पाकाप्पूवेमनुष्ठितं तथेवेह सक्तुसस्पस्यथे पा- 
कोसरमयु्ठनेऽपि न कञथ्चिहिसेधः। 

अत एच प्रकृतौ पेषणपाकयोः पाठोऽप्यनुवाद् एव । अतो 
वस्तेतो नाजर कमवाधाऽपि। तेनात्र मञनोत्तरमेव पेषणम् । 

अवधघातस्तु माष्यवार्तिककारमतयोः पूर्वोक्तरीत्या मन्थऽपि भ. 

जनपूरबोत्तरं पूवमेव वा का्थैः। धानापिष्टस्यैव सक्तुत्वात्। 
परिवापे तुन निवोपप्रोक्षणादि, नावघात, न वा पेषणमित्यु- 

कमेव ॥ ३६॥ 
¢ क. # 

इति श्री खण्डदेवविररचितायां माट्दीधिकायां 

दुरसस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः. 
---------*@ 8 @ । @ 9 ००=------- 



अथ दशमस्याध्यायस्य ततीयःपादः 

(१)-विकतो शब्दवच्ात्प्रधानस्य गुणानाम- 
धिकोत्पत्तिस्सन्निधानात् ।। १ ॥ प्रकृतिव- 
तस्य॒ चानुपरोधः ॥ २॥ चोदनाप्रभुत्वा- 
ख ॥ ३ ॥ प्रधानं व्वङ्ग्तयुक्ं तथाभूतम- 
पूय स्यात्तस्य विध्युरलक्षणात् सर्वाँ हि 
पू्ववान् विधिरविरोषात्परवर्तितः॥ ४॥ न 
चाङ्गविधिशनङ्ग स्यात् ॥ ५॥ कर्मणश्चेक- 
राव्यत्सन्निधाने विधेरख्यासंयोगो गुणेन 
तदिकारस्स्याच्छब्दस्य विधिगामित्वाहुण- 
स्य चोपदेरयत्वात्॥६॥ अकायंत्वाच्च नान्न 

॥ ७ ॥ तुल्या च प्रभुता गुणे ॥ ८ ॥ सवे- 
मेवं प्रधानमिति चेत् ॥ ९॥ तथा भूतेन 
संयोगायथाथेदिषयस्स्युः ॥ १०॥ विधि. 
त्वं चाविशिष्टमेवं प्राकृतानां वैकतैः कर्म 
णा योगत्तस्मात्सर्द प्रथानाथ॑म् ॥ ११॥ 
समत्वाच्च तदत्पतेस्संस्कारेरधिकारस्स्यात् ॥ 
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यस्यां विकृतौ प्राङृताङ्सम्बन्धेनापूर्वाङ्गश्रवणं यथा ° पका- 
दश्च प्रयाजान् यज्ञति ' इव्यादौ तच्रातिदे ेनाङ्ानां सामान्यमु- 
सेनेव प्रापे विशिष्य प्रयाजत्वादिनैवोपरस्थित्यभावात् तदवच्छिन्नो- 

देशेनेकाददात्वविधानाशाक्तेरेकाद रात्वविशिष्टप्रयाजविष्यवदयेमा-- 

वात्, तदा च गृहमेधीयाञ्यभागन्यायेन कलते पकारप्रयाजपु- 

नर्विधानात् तेनैव पभ्वादिभावनाया निराकाद्ुत्वाद् तेद शाक्यः 

नेनापूवैत्वावगतेने प्रयाजाद्यतिसिक्ताङ्गकरणमिति प्राप्त- 

‹ मद्रहे धान्यसम्रद्धिरास्त, शष्कुरौ जुङ्क्ष्व' इत्यादौ सामा- 

न्यधमैपुरस्कारेण प्राश्चस्य पदार्थस्य सम्बन्धविधयोपास्थतविशे- 
षधभेपुरस्कारेणापि प्राप्त्युपपत्तः प्रयाजपदेन प्रयाजत्वरूपेणाय- 
वादे बाधकाभावात् तृतीयविधिप्रकारङिप्सया प्रयाजोदेशेनै- 

काददात्वसङ्कयामा्रविधनिनातिदेरोपजीवितया तद्वाधकत्वानु- 

पपत्तेनतराङ्गनिच॒ात्तेः ॥ १॥ 

(२)-हिरण्यगभः पूवस्य मन्त्रलिङ्गात् ॥१३॥ 
प्रत्यनुपरोधाञ्च ॥ १४ ॥ उत्तरस्य वा 
मन्त्रार्थित्वात् ॥ १५ ॥ षिभ्यतिदेशात्- 
च्छूतौ विकारस्स्याद्ुणानामुपदेदयत्वात् 

॥ १६ ॥ पूरवेरिमश्चामन्तरत्वदरानात् ॥। १५॥ 

वाय्ये प्ल 'हिरण्यगभैस्समवतेताम्रे इव्याघारम।घारयति ` 

इति श्चुतम् । प्रङृतितश्च द्ावाघारौ पूर्वोऽमन््रकः भाजापत्यः 
भ भ (~ क क 

उत्तर पेन्द्र मन्बवान् । तादेद् वर्को मन्नो न तावद् 
¢ न 

ध्रारद्धयेऽपि विधीयते वक्ष्यमाणविधया तदसम्भवात् । एक- 
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जापि पूवांधार णव विधीयते तस्य प्रजापतिदेवताकत्वेन 
मन्बरस्य सामयर्चात् । हिरण्यगर्भादिराब्दा हि प्रजापतौ रूढाः 
योगरूढा वा । "स्रष्टा प्रज्ञपति्ैधाः, हिरण्यगर्भो लोकेशः ' 
इ्याद्यनु शासनात् । "कस्म देवाय हविषा विधेम ` इतिमन्ञरोषे 
श्रवणात् कशब्दस्य प्रजापतौ श्रुतत्वाच्च । अत एव “प्रजापतिषै 
दिरण्यगभैः प्रजापतेरनुरूपत्वाय ' इति वाक्यदोषोऽपि सङ्गच्छते । 
दिरण्यगभादिशब्दनां इन्द्र परत्वे तदुपपत्तेः । न च पू्ौधारे 
प्रकतौ मन्त्रस्याभावेन मन््नियमादघ्रस्यामावात् तन्न वेशेषि- 
कमन््रविधाने तन्नियमादृष्टकटपनापत्तिः, उत्तराघरे तु तस्य 
हुप्त्वात् तत्र मन्त्रविधो काघवमिति वाच्यम् । खाघवस्य प्रमा- 
णाचु्राहकत्वेन तद्विरोधे लिङ्गान्यथानयनस्यानुचि तत्वात् । 

उत्तराधारे हि दहिरण्यगरभैस्यैव देवतात्वकस्पनायां तवापि 
गोरवाच्च । 

किञ्च पूबीधारेऽपि सर्ज मन्त्राभावे ब्राह्मणस्यैव स्मार 
कतया नियमस्य पञ्चमे उक्तत्वात् ब्राह्मणनियमादष्रसत्वेन 

त्जनकत्वेनैवेतन्मन्त्रधिधानोपपत्तेखांघवाविश्तेषः । न च तद 
प्रति मन््रव्यभिचारः, तत्तत्कतव्वपूवेसाधनीभू ताणं प्रति तस्य तस्य 
कारणत्वेनाव्याभिचारात् । इतरथा मवन्मतेऽपि तस्यानिवार 

णाच्चेति प्राते 

यत्र॒ मन्त्रसामान्यं प्तं तन्न मन्त्रविशेषविधाने राध- 
वादुत्तयाघार एव निवेशः । वस्तुतस्तु - प्रकतौ. ' पूवी घारे न 

स्वादोति करोति मन्त्र च नाह इति वचनमेव मन््रानाञ्चना- 

देव मन्बाभावप्रसक्तो निलयानुवादरूपमपि स्ववेयथचैपरिहा- 

राथ हिरण्यमन्स्य तजरानिवेशतात्पयग्राहकम् । अत उत्त 
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धारे प्राकृतमन्वस्य बाधः, न तु प्रूचोधारे प्राङकृतव्राह्मणस्य । 
अतश्चायं नि्याटुवादः पूर्वाधारे हिरण्यगभेमन्त्रस्य परिसङ्खथा- 
फलकस्सनुन्तराघार एव तस्य विध्य गमयति । सोऽपि च 
मान््रवर्णिकदिरण्यगमदेवताकस्पनयेति तद्रटेनोत्तराघारे प्रारृ- 

तेन्द्रदेवताबाधोपि नाञुपपन्नः । 

अस्तु वा-"“ यो हि ख वाव प्रजापतिः स उ वाचेन्द्रः 

दति वाक्यरोषानुसारात् दहिरण्यगभादिपदे रूढि परिलयच्य योग. 

मेणेन्दधपरता “कस्मैः इव्य्रापि एकारध्यादारेण एकस्मे अन- 

न्यसाधारणायेदयर्थाज्गीकारः । इत्था कशाद्रस्य प्रजापतिपरत्वे 

सर्वनामत्वायचपपत्तेः । सवथा उत्तयाघारे मन्त्रः ॥२॥ 

(३)-संस्करे तु क्रिय्तरं तस्य॒ विधायक- 
स्वात् ॥ १८ ॥ प्रकृत्यनुपरोधाञ्च ॥ १९ ॥ 
विधेस्तु तत्र भावात्सन्देहे यस्य शाब्दस्तद- 
सस्यात् ॥ २० ॥ संस्कारसामथ्याहुणसं- 
योगाच ॥ २१ ॥ विप्रतिषेधात्कियाप्रकरणे 
स्यात् ॥ २२ ॥ 

सौभिकचातुर्मास्येषु उत्करे वाजिनमासादयति । परिधौ पञ्च 
नियुञ्जीत ' इत्ति श्वुतम् । तत्र प्राकृतबजिनासखादनपद्चुनियोज- 

नोदेरोन उत्करपरिधिविधाने गाक्यभेदापत्तरासादननियोजन- 

मातोदेरोन तद्विधाने च सखगासादने शाकटीयच्रषभनियोजने 

खातिप्रसङ्गापत्तरासादनान्तरनियोजनान्तरे पवाच्रोत्करपरिधिवि- 

शिष्टे विधीयेते वाक्थभेदापाद्कस्यैव गुणस्य मेदकत्वात् । 
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तयोरपि चन पराङृतकायौपन्नतया विधानं, उत्करस्य देशावि- 

रषचृत्तिशङ्कुरूपस्य तीक्ष्णाग्रत्वेन तत्र॒ चिरकारीनप्राङृतका- 

यौपन्नासादने वाजिनावस्कन्दनापत्तेः, परिधेश्च तनुतरस्यानि- 

खातस्य च पश्वनपक्रमणसाधनीभूतानयोजनसाधनत्वासम्मवात् 

अतश्चादष्टाथेमासाव्नं नियोजनं च क्षणमात्रं छृत्वा पुनः प्रा- 

कृतं ॒वेद्यां युपे चासादनं नियोजनं च कायैमिति न ताभ्यां 
तयोबाध इति प्राप्ते 

यद्यप्यासाद्नान्तरं नियोजनान्तरं विधेयं तथाऽपि प्राका- 

शादानवत् प्राङतकायीथेतयेव तद्विधिः, ङाघवात् । न चाश्ल- 

क्यता, पृथ्वग्रतासम्प्रादनेनापि तदुपपत्तेः परिधेः परिमाणवि- 

रोषानान्नानेन स्थोख्यकरणेऽपि बाधकाभावाच्च । अतो युक्तः 
प्रातासादननियोजनयोवांधः । 

वस्तुतस्तु -प्राङृतासादनदेरेवातिदेशतः पूर्वं प्रवृत्तेनौ- 

नेन गुणविशिष्टस्य वाजिनाद्यदेश्ेन विधानान्न कमान्तरत्वमपि। 

तस्व तु वाजनोद्ादहरणे आसादनोदे रेनोत्करविधानेऽपि, बा- 

जिनं निषिच्य अभिघार्य ` इति बाजिनस्थैव पूव प्रकरान्ततया वि- 
षयत्वो पपत्तरतिप्रसङ्गाभावान्न विशिष्टविधिस्वीकारोऽपि । अत 

उत्करपरिधेभ्यामेव वेदियुपयोबोधः ॥ ३॥ 

(४)--ष्ह्दीक्षयतीति तासां मन्त्रविकारदश्रु- 

तित्तंयोगात् ॥२३॥ अभ्यासानु प्रधानस्य॥ 
आवृत्या मन्त्रकमं स्यात् ॥२५॥ अपि 

वा प्रतिमन्त्रत्वात् प्राङृतनामहानिः स्या- 
{08 07, -1 1, 34 
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दन्यायश्च कृते$भ्यासः ॥ २६॥ पोवोपर्थं 
चाभ्याक्ते नोपपद्यते नेमित्तिकत्वात् ॥२७ 
तत्पृथक्त्वं च दशयति ॥२८॥ न चावि- 
रोषादयपदेशस्स्यात् ॥२९॥ 

सोमे ‹ आज्यस्थास्या सुचणोपघातं दीक्षा तीज्ैदोति ` इति 

श्रुतम् । अन्न च बहुवचनात् सङ्खययः कयेमेद्ः । मन्बष- 

दान्नानाचचोत्तरान्यायेन कमेषद्ावगते ; न कपिञ्चखाधिकरणन्या- 

यः । दीक्चाहुतिसमाख्यया चेषां दीक्षाङ्गत्वम् । चयनप्रकरणे 

च मन्त्षद्भुान्तरं पठित्वा ` पड्दीक्षयति ̀  इत्यनेन तेषां दीक्षाथत्वं 

समाश्नातम् । स्वाहाकारन्तानां च तेषां साक्षात् दीक्चाथत्वा- 
योगात्तदङ्गभूतदोमद्वारेव तदिलयविव।दम् । तदनन्तरं च ' ददश 

जुदोति › इदयनेन पूवोंपस्थितदीक्षाहुलयदुवादेन द्वाद रात्वविधा- 

नात्सा्चिके ज्योतिष्योमप्रयोभे प्रयाज्ञेकादशात्ववत् तदभ्यासः। 

तत्र कि द्ादश्चस्वप्यभ्यासेषु अश्चिग्रकरणाश्नःता विश्चेषविहिता 

एव मन्ता द्वियच्ुच्या सामान्यविितमन्बषट्वाधन स्थुः उ- 

तनादृत्ता एव समुखयेनेति चिन्तायां - 

विशेषेण सामान्यवाघेऽवगते प्रतिध्रधानं गुणावरन्तिन्यायेन 

मन्जाघृत्तिस्वीकारेऽपि न कथिदोष इति प्राप्त 

दीक्चाथेत्वमाजं वेषां श्रुतं न तु दोमाथेत्वें तत्तु स्वाहा- 

कारलिङ्गात्कटपनीयं, तस्य चानावृस्याऽबाघनाप्युपपत्तौ बाधाच्रु- 
स्योस्स्वीकारे प्रमाणाभावात् सामान्यविहितमन््षट्रुन समुचय 

एव । यदि हि दीक्षाहुलयनुवादे नैते मन्बा बिहितास्स्युः तदा 
“अप्स्ववभ्रयन चरन्ति" इत्यन्न प्राद्र तसे वंहोमेष्वञ्चिवाधवत् स्याद्- 
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पि सामन्यविहिदमन्रवाधः, न त्वेतदस्ति दीक्षार्थत्वस्थेव श्रु 
तत्वात् ॥ ४ ॥ 

 (५)-अग्रयधियस्य नेभित्तिके गुणविकारे दक्षि 
णादनमधिकं स्याहाकयस्तंयोगात् ॥३०॥ 

ज्ि्टत्वाच्चेतरासां यथस्थानम्॥३१। वि- 
कारस्त्वप्रकरणे हि काम्यानि ॥ ३२॥ श- 
इते च निवृत्तेरुभ यत्वं हि श्रूयते ॥ ३३॥। 

‹ भाग्ययशरदश्रीकामानां पुनरादधीत ` दति श्रुतम्! तथा 

' योञ्ीनाधाय भाम्यज्ञानि पुत्रान वा जीयेत स पुनर(द्धीत' 

इति च । अत्र प्रकरणात्पुनदरब्द्योगाच्च नाधानान्तरं अपितु 

तस्येव पुनः अयोगः काम्यो नैमित्तकश्च। त्र काम्यवाक्ये 
दरन्द्वोपात्तत्वात् “ अभ्वभुयजमानौ वाचं यच्छतः ` इतिवन्नानेकोदे- 
दथता । नेमित्तिकवाक्ये तु जःनिदब्दो हानिपरः । जीयेत प्रा 
रयात् इत्यथः । अर्युषङ्गेण वाक्यद्धयाङ्गाकारेऽपि न दोषः। 

पुनःप्रयोगावान्दरप्रकरणे च बुन॑सत्स्यूतं वासो दक्षिणा पुन- 

रुत्खष्ठोऽनडान् ` इति श्रुतम् । अच्रापि प्राप्रदक्षिणायुवादेनानेक- 

विधरानाञुपपत्तवक्यभनेद् इष्ट॒ एव । पुनरुत्स्यूतं पारितं सीव- 

नेन छृतखन्धाने, पुनरत्खष्टः भभश्रससन् कृतखन्धानः । अनयो- 

श्च न्यायतो विकव्य मत्रि वचनादिना समुच्चय इति ध्येयम् ॥ 

वस्तुतस्तु-अतिदेशप्रातेः पूथैमेवानेकवििष्टेकद क्षिणाचि- 

धानान्न कश्चिदहोषः। आधानेच 'एकादेया षट् देयाः इवया- 

दिना दक्षिणान्तरमाखातम् । तदिह काम्यनेमित्तिकप्रयोगवि- 



262 पवैमीमांसादशनं [अध्या. १०. पा. २. 

शोषपुरस्कारेण विहितया दक्षिणया सामान्यविहिताया पकार. 
दक्षिणाया बाधः! न च ` दशभिः क्रोणाति ' इतिवत् ' उभयी- 

ददाति अभ्मयाधेयिकी, पुनरधेयिकीश्च ' इति वचनेन समुश्वय- 
विधानादवाधः, अस्य पुनरर्स्यतादि वाक्यदोषतया तत्स्तावक- 

त्वेन समुच्चयविधायकत्वे वाक्यभेदात् ॥ 

न च "उपरि हि देवेभ्यो धारयति ' इतिवत्सिद्धवश्निदेशा- 

स्यथानुपपच्येव विध्यन्तरकल्पना । कथञ्चिदपि प्रासिसचे ' यक्षो 
पवीती हि देवेभ्यो दोहयति ` इतिवत्कल्पकत्वाजचपपत्तेः। अ- 

स्ति हि आधे अश्मचाधेयप्रयोगे तासां नेमित्तिकादौ चान्या 
सां दानेनोभयोः पयोगमेदेन समु चयगप्राप्तिः अतस्तद्ादायेव स्तु- 
त्युपपत्तेविध्यन्तराकल्पनात् बाध पव युक्तः! "द्मः क्री 
णाति ' इत्यादौ त॒ नैवमिति विशेषः । अत पव ` यदवैरृतीरद- 
दाति उभयोरपि तेन दक्षिणः; प्रत्ता यवन्ति" इति लिङ्गमप्यु- 

पपद्यते ॥ ५॥ 

(६)-वासो वत्सं च सामान्यात् ॥ ३९॥ 
द्यामाकाग्रयणे “ वासो दक्षिणा' इति श्रुतम् । ब्रीह्यत्र- 

यण च " वत्सः प्रथमजो दक्षिणा ' इति। सा प्राङूतस्यान्वादहार्थस्य 

निवतिका इव्यविवादमेव । न च क्याणामिवानदयतिरेकाथेत्व- 

कल्पनया प्रारृतवेक्त्योः समुचयोपपत्तिः । ऋत्विक्सम्पंत्तिफल- 
कानतिरूपकार्यस्येकेनैय सिद्धावानत्यतिरेकस्य निष्प्रयोजनत्वात् 
तस्या एवानतेरुभाभयां करणे व्रीहियवयो्नींहिपरियङ्गोश्च समुशच- 

यापत्तेः। अयेषु तु ' दशभिः क्रःणाति' इति वचनास्समुश्चयः । 

अतः प्राङृतदक्षिणा वेृतदक्षणया बाध्यत इत्युत्तरविवक्षया 

पराप्यते ॥ 8 
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(७)-अथापततेस्तद्धमां स्यान्निमिताख्याभिसं- 
योगात् ॥ ३५॥ 

= [५१ [क (~ 
वेती दक्षिणा प्राङ़तदक्षिणाका्यापन्नत्वात्पाकृतान्वाहा- 

यादिदक्चिणाधर्मान् खमते इत्यपि तथेव ॥ ७॥ 

(८)-दाने पाकोऽ्थलक्षणः ॥ ३६॥ 
चरसे स्थानापत्यतिदेशवरूकभ्यः पाको निवसत पव प्रकृतो 

तस्य दक्षिणासाधनीभूतद्रव्यनिष्पादकतया वत्से अथरोपात्। 
न च वत्सस्यापि प्रकृतिद्रव्यत्वेन विधिः । साक्षादक्षिणासाध- 

नत्वसम्भवे परम्पराङ्खाकारे प्रमाण.भावात् । अतिदेशप्राप्षपा- 

कानुरोधेन तद्ाश्रयण अन्योन्याश्रयात् । अतदश्चुतवत्सत्ववि- 

रोधान्न पाकः॥<॥ 

(९)-पाकस्य चात्नरकारेतत्वात् ॥ ३५७॥ 

वाससि वियोधाभावेऽपि पाकस्य प्रकृतो दक्षिणाद्व्य- 

निष्पादकत्वादिह तदभावेऽपि निष्पत्तेः प्रयोजनाभावाश्चरो पेष- 

णवद्करणम् । सिद्धमपि चदं शिष्यहिताथमुच्यत इति द्रष्ट 

व्यम् ॥ ९॥ 

(१०)-तथाऽभिघारणस्य ॥३८॥ 
अभिघारणस्य तु प्रङृतावदृष्टाथत्वात् वासोवत्सादावपि 

करणे प्रापे- 

ओद नस्वादिमार्थत्देन रष्टाथैत्वसम्मवे अरण्ठर्थत्वकल्पना- 

सूपपत्तः स्वादिच्रश्यह प्रयोजनाभावादकरणमेव ॥ १०॥ 
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| क्य, कक 

(११)-द्रभ्यविधिसन्निधो सक्या तेषां गुणत्वा- 
तस्यात् ॥ ३९॥ समत्वात्तु गुणानामेकस्य 
श्रुति्तयोगात् ॥४०॥ यस्य वा सन्निधाने 
स्याद्ाक्यतो ह्यभिसम्बन्धः ॥४१॥ असंयु- 

#~ (^ ९ क. 

क्ता तु तुल्यवदितरामि्विधीयन्ते तस्मात्स- 
४ क ~ ® 

वाधिकारस्स्यात् ॥४२॥ अरसयोगाहिधि- 

श्रुतावेकजाताधिकारस्स्याच्छूत्याकोपात्क -- 
तोः ॥ ३॥ शाब्दाथेश्वापि रोकवत् ॥९४ 
सा पडयूनामुत्पत्तितो विभागात् ॥४५॥ 
अनियमोऽविरोषात् ॥ ४६॥ भागितादा 

म्वा स्यात् ॥ १७॥ प्रत्ययात् ॥१८॥ लि- 

ङ्गदरोनाच्च ॥ १९॥ 
ज्योतिष्टोमे ' गोश्चाश्वश्चाश्वतरश्च गदेमश्चाजाश्चावयश्च वी- 

हयश्च यवाश्च तिरश्च माषाश्च तस्य ड।द्शाश्चतं दश्चिण।' इति 

श्रुतम् । तत्र द्वादशरातसङ्खया कुत्र निरत इति चिन्तायां -- 

' ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति ' इत्यनेन विहितं दाश्चिणादान- 

मनूद्य तस्य ‹ द्वाद शद्रातं * इत्यनेन तच्छब्दोपस्थापितगवादि सवै- 
क क क 

द्रभ्योदेरोन ' पयो बतं ब्राह्मणस्य ' इतिवत् द्वाद दाङतसङ्खयाविधा- 
नात् उदेदयसाहियस्य चावि्वाक्षतत्वात् प्रयेकं सवेद्रव्येषु 
निवेशः । गवादि द्रव्याणां च द्चिणात्वं "गौश्चाश्वश्च ` इतिवाक्ये 

दक्षिणापद्ायुषङ्गेण बोध्यम् । यद्याप च तन्बरल्लकारोक्तरीत्या 
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छान्दोम्यस्थं "गौश्चाश्वश्च' इति वाक्यं (तस्य नवतिशतं स्तोत्रीयाः" 
इवयेतद थेवादान्तगेततयाऽन्यपरत्वावसायात् न गवादीनां दक्षि 
णात्वविधायकं, तथाऽपि आध्वयेवे अनन्यदेषतया समाश्चातन 

ईदोनेव षोडशद्रभ्ययुक्तवाक्येन शवादिविधानं द्रष्म्यम् । अथ- 
वाऽस्तु दक्षिणादानाञवादेनैव सक्घयाविधिः तस्याश्च सर्वेष्वेव 
° वारणो यज्ञावचरः इतिवदक्चिणाद्व्येषु निवेशः । तस्येति प्र 

करणपाप्तक्रतुखम्बन्धानुवादकमिति प्रथमः पक्चः॥ 

द्वितीयस्तु न तावत् दक्षिणोदेशेन सङ्कयाविंधिः, तस्येदय- 

स्य वेय्यापत्तेः । नापि द्रव्योद्देशोन, द्रव्याणां बहुत्वेन बहु- 

वचनापत्तेः । पक्षद्वयेऽपि `" गौन्धाश्वश्च › इत्यनेन दश्षिणापदायुष- 
केण गवादीनां दुक्षिणास्वविधाने वाक्यभद्ापत्तेश्च । तद्धरमेक- 

वाक्यत्वाभ्युपगमेन गवादि द्रव्याणि द्वादरारातसङ्खया चेत्युभय- 

विरिणएद् क्षिणादानावेधानम् । (ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति › इ- 

त्यनेन च ऋत्विगुदेशेन विनिखोगः । ततश्च सङ्ख्यायाः पा- 

धिकान्वयवेखायां द्रभ्यवुत्तित्वबोधे समुत्ितानामेव द्रव्याणां 

चराब्दययोगेन दक्षिणाद्ने करणत्वप्रतीतेः समुच्ितद्रभ्यवृत्ति- 
च 

त्वावसायात् सवैसम्पाद्या सङ्खयेति पक्षः ॥ 

एवं सत्ति तस्येव्येकबचनान्तपद्वैयथ्योपत्तेः एकद्व्यचृ्ति- 
त्वविश्ि्ठा सङ्खया गवादिसमुचितद्रव्याणि चेत्युभयविशिष्टदक्षि- 

णाद्ानचिध्ानावगतेरेकद्रन्यवृ्तित्वमेव तस्याः, अत एव तस्ये- 

लेकवचनं गवादिद्रव्यसमाहारभिप्रायमिल्यप्यपास्तम्। समाष्म- 

स्वरत्तित्वस्य न्यायादेव प्राप्तौ तस्येल्यस्य वेयथ्यौपत्तेः। समादा- 

रस्याशब्दत्वेन परामशोनुपपत्तेश्च । षष्ठचन्तस्य प्राचां मते 

सुबन्ान्वयव्युत्पत्तेश्च न सह्घचान्वयविरोधः । स्वमते तु पाठिक: 
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पदद्वये लक्षणया वा सङ्खयान्वयो बोध्यः । तदपि चकं द्रव्यं 
आनन्तयीन्माषा एवेति तृतीयः ॥ 

माषादिधान्यानां लोके आढकादिपरिमाणान्तरापेश्चयैव स- 
इधाव्यवदहारद दनात् तावताऽपि अ्रतित्वाभावाच्च पश्युरूपद्व्य- 

स्येव तच्छब्देन परामशछौवगतेस्त्रापि मौट्याधिक्यादश्वाना- 
मेषेति चतुथः ॥ 

सिद्धान्तस्तु -' न केसरिणो ददाति" इत्यनारभ्याधीतवच- 

नेन लोकिकाश्वदानवत् सामान्यतो विहितेऽपि य्राश्वविषये 
स्वेच्छापवृत्तिस्तत्रापि निषेधावगतेरस्य चानिषिद्धगवादिविष- 
यत्वेनाप्युपपत्तेरस्य महोपकारकमुख्यगोमा्रविषयत्वमेव । अत 

प्वेकोश्वादिर्देय पव । अजादयस्तु कपरिञ्जराधिकरणन्यायेन ज- 

यः। माषादीनां परिमाणं प्रमाणान्तरात् स्वरेचछया वाऽवधेयम् । 

स्था गवामेव द्वादशशतम् । अत एव विकृतो तद्धाधिकायां 
सहसख्सङ्खयायां ‹यावदष्टसहखस्य गौः" इति निदंशोपि सङ्गच्छते । 
अत एव सहस््नादौनां गोधत्तिसङ्कयावाध्रकत्वस्यैव खिद्धेरध्या- 
यसङ्गतिरपि सङ्गच्छते ॥ ११॥ 

(१ २)-तश्र दानं विभागेन प्रदानानां पुथ 
` कत्वात् ॥५०॥ परिक्रयाञ्च खोकवत् ॥५१॥ 
विभागं चापि दशयति ॥५२॥ 

सेयं दक्षिणा कत्विग्भ्यो दीयमाना विभज्य देयां न वेति 
` चिन्ताया- 

ˆ ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति ' इति दानाङ्गत्वेन ऋत्विग्बहुत्व- 

स्य विवक्षितत्वात् समुदितेभ्योऽविभस्येव देया । न चाविभ- 
ज्यद्ने परस्वत्वा ु त्पत्तेदानपदाथांनापत्तिः “धेनुर्दक्षिणा ' इत्या- 
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दावविभान्यद्रव्येकत्वे संसृष्टपरस्वत्वोत्पत्तिवदिदापि तथोत्पत्ति- 

सम्भवेन तदुपपत्तेः । अतस्तद्रदेव तत्कतैकविभागेनैव भस्कस्व- 
त्वोत्पत्तावपि न क्षतिः । वस्तुतस्तु ऋत्विजापिदो देयत्वेन तद्रत- 

बहुत्वसाहित्ययोरबिवस्ितत्वात् “पृषद् ज्येनामूयाजान् यजति 

इतिवत् प्रतिप्रधानं शुणाचरत्तिन्यायेन प्र्येकमेकैकस्य समस्तद्- 
क्षिणासम्बन्धावगतेः न बिभागप्रसक्तिरिति प्रापे 

नात्र ऋत्विजां चतुथ्यी भाग्यत्वरूपदेदयत्वावगतिः तस्या- 

स्सस्प्रदानकारकवाचित्वेन लक्षणायां प्रमाणाभावात् । अतो "बे. 

दावदे गां ददाति इत्यञ्च गोसम्प्रदानोभयविरिष्रदानस्य स्वगोथं- 

त्ववन् ऋत्विग््रव्यामयविरिष्टदक्षिणादानस्य वैग्रथादिवत्पदान्त- 

रकल्पनया ऋत्विगानमनाथेत्वप्रतीतेः ऋविग्गतबहुत्वसाहित्या- 

देविवक्षितत्वान्न परलयेकं समस्तदक्षिणावुत्तिः । अत एवोभय- 

जापि गवादिद्रव्यस्य दविकमेकत्वभिया सक्तुवत् करणत्व- 

टक्चषणेव ॥ 

किञ्च दक्षिणाया वाक्यान्तरे जौहवोपभदादिषदुत्पश्नाया 

पकस्या एव प्रयाज्ायुदेशेनेव ऋत्विगादेशेन षिनियोगादवयवश 

एव प्रलयेकान्वय इति न प्रयेकं समस्तदश्चिणानरत्तिः। अत- 

स्समुदितेभ्य प्व ऋष्विर्भ्यस्सवेज दक्षिणादानम् । अत पएवा- 
न्वाहार्योऽप्यचिमन्येव दीयते । न हि ‹धेयुदेक्षिणा ` इत्यादावेकथे- 

न्वादावाविभाञ्यत्ववदन्वाहायौदो तदस्ति । येनान्वाहायाविभागे 

समुदितत्वयुक्तिनै पुरस्करियेत । पव च सेअ बहुवचनबलात् 

समुदितेभ्य एव दाने प्रसक्ते (तुथो बो विश्ववेदा विभजतु" इति 

मन्त्रवर्णवखात् “अश्नी ददाति, दोत्रै, उद्वात्रे' इत्यादिप्रमाणव- 

लाञ्च गमकसन्वे विभज्यैव दानम् ॥१२॥ 
एए. ४०. 53 
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(३ ३)--समं स्यादश्रुतत्वात्॥ ५३॥ अपिवा 
(= कमवेषम्यात् ॥ ५४ ॥ अतुल्यास्स्यु, परि- 

क्रये विषमाख्या विधिश्युतौ परिक्रयान्न 
कर्मण्युपपद्यते ददीनाहिरेषस्य तथाऽभ्यु- 
दये ॥ ५५ ॥ 

विभागोऽप्यसति नियामके सवत्र समान एव । प्रया- 
सातुरूप्यादिनियामकसच्वे तदानुरूप्येण ! सोमे तु सचस्थदीः 

छ्चाक्रमविधायके वाक्ये ' अर्धिनस्त्नरीयिनः पादिनः इति श्ुत- 

समाख्यावरकरप्यविध्यन्तरेण प्रतिपरस्था्ादिसाधारण्येन अर्यी. 
दिसमाख्याया याज्ञिकभ्रसिद्धत्वाच्च महत्विजां यो विभागस्तदधे 

प्रतिध्रस्थाज्रादीनामधिनां वृतीयांशस्तृतीयिनां नेष्रादीनां, तच्- 

तर्थाशः पादिनामुश्नेजादीनां इत्येवं क्रमेण वोध्यः ॥ 

अयं च द्वादरारातादावेव तत्रैव विमागवबिधानात् अश्वा- 
दौ तु समुदितेभ्यो दानम्, तेस्स्वेच्छया साम्येन प्रथासानुरू- 
प्येण वा विभागः कायैः । पएवमन्वाहायादावपि । अधिकर- 

णद्धयेन विभागकथनं च वक््यमाणाध्वयैवादिभागवाधोपयोगि 

तया ॥१३॥ 

(१ ४)-तस्य धेनुरिति गवां प्रकतौ विभक्त 
चोदितत्वात्सामान्यात्तदहिकारस्स्याययष्िग- 
णराब्देन ॥५६॥ सवस्य वा करतुसंयोगदि- 
कत्वं दक्षिणार्थस्य गणानां कार्थैकत्वादयें 
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विकृते भ्रुतिभतं स्याच्स्मात् समवायाद्धि 
कमभिः॥५५७॥ चोदनानामनाश्रयादिङ्ेन 

नियमस्स्यात् ॥ ५८॥ 
(^ (~ 

अथष मू्चैश्वदेवः' इत्यनेन विदिते भूसंज्ञके एका “धेनु- 

दक्षिणा इ्याश्नातं, सा किमभ्वादीनां निवतिका न वेति चि- 

न्तायां यद्यपि न मृटोक्तरीत्या गवाबुदेशेन प्रकतौ दक्षिणा- 

त्वस्य “गौश्चाश्वश्च ' इत्यनेन विहितत्वादुदेदयविशेषणस्य साहि. 

ल्यस्याविवक्षितत्वेन प्रत्येकं गवादीनां दक्षिणात्वावगतेः धेनुगेवा- 

प्रेव स्थानापस्या निवतिकेति शङ्कत शाक्य, गवादीनामप्राप्त- 

त्वेनोदैश्यत्वायोगात् । अनेकोदेशे बाक्यमेदा्च । दक्षिणात्व- 

स्यानतिकरत्वातिरिक्तस्य दुवैचत्वेनानतेः फटरूपतया विधेय 

त्वायोगाञ्च । अत एव गवादि द्रव्यचिदि्ं गोवृत्तिसङ्खयावि- 

शिं च दानमेव दक्षिणापद्वाच्यानतिजनकत्वेन विधीयते । 

निरुक्तद्ानस्य च ' ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति इत्यनन ऋत्विगुदे- 

होन विनियोगः । ऋत्विण्विशिष्टस्य वा तस्यानत्यथत्वेन विनियो- 

गनेव वाऽऽनत्यथेन्वस्य प्रा््तया दानासुवदेन ऋतिविघ्मा्रविधि- 

रित्यादि पूवेमुकम् ॥ 

तथाऽपि गौश्चाश्वश्चः इत्यन गवादौनामानतिजनकत्वे 

प्रयेकमेव न तु व्यासञ्यवर्यश्नेयादिवत्, तथाकट्पने प्रमा- 

णामावात् । न च चरब्देनेतरेतरयोगप्रतीतेः परस्परसदहि 

तानां करणत्वाबगतिः, तस्य समुच्यप्रतिपादकतवेनाप्युपपत्तो 

इतरेतर्योगाप्रतिपादकत्वात् । अतश्च योभ्यताबलेन प्रत्येकः 

मेव गवादीनां प्रकृतौ दक्षिणात्वं तेन दक्षिणोदेशेन विधीय- 
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मानं विरतौ घेनुत्व विधयसाम््या सायात् गोद्धारेणेव निवि- 

दात इति नात्र कस्यापि बाधः । धुशब्द्स्य गोमजवृत्ति- 

गुणविशेषे गुणविशिष्रगव्येव बा शक्तित्वस्य स्थापितत्वादिति 

प्राप्त 

न तावत् गारनुबाद्न धेयुत्वावांधः, एकप्रसरताभङ्ाप- 

तेः । नापि दक्षिणाुवदिन धेयुत्वविधिः, तथात्वे एकत्वस्या- 

प्यप्राप्ततया विघरेयत्वे वाक्यभेदापत्तेः । अतोऽवदयं दक्षिणाद् 

नोदेशेन घेुत्वेकत्वविरिष्ठं गोद्रव्यमेव विधेयम् । तच्च यद्यपि 
धरतो गवादीनां प्रत्येकं दक्षिणादानसाधनना, तथाऽपि त्रिव- 

त्सवत् घेनुसाधनतया प्राृतसवंसाधनतानां वाधात् सवेद्रन्यध- 

बाधक्षं मवेदेव ॥ 

वस्तुतस्तु-गवादि द्रभ्याणां न प्रकृतौ प्येकसाधनता, स- 
मु्चयस्य "अग्नये ऊत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपाटं त्वां पा 

ल्लीवतम्' इ्यादिवदेकवाक्योपाद्ानादेव सिद्धेशशब्दवैय्यापा- 

तात् । अतश्च गवादीनां चशब्द बलेनेतरेतरयोगप्रतीतेव्यौसज्य- 

चृस्ेकसाधनताकत्वाद्धे चुसाधनतया प्राकूतदक्चिणादानसाधनता- 

बाधात् सवेद्रभ्यनिव्रत्तिः। 

पतेन साधनताभेद्पक्षे गोचरृत्तिसाधनतैवाविदे शतः पू्ै- 

प्रवच्यङ्खीकारेण धेनुत्वादि विशिष्टा विधीयते इति नान्यासां बाध 

इत्यपास्तं, साधनताया अप्येकत्वेन गोद्रव्येण द्रव्यान्तरनिचरत्ते- 

रावदयकत्वात् ॥ १४॥ 

(१५)-एकां पशेति धेनुवत् ॥ ५९ ॥ 
क 

ज्योतिष्टोमे दक्षिणादानं प्रकम्य ` यदि सोममपहरेयुरेकां 
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गां दक्षिणां दयात्, अश्चिदग्धे पञ्च गाः' इति श्रुते नैमित्तिकेऽ- 
पे रतीयविधिप्रकारकप्सया दश्िणाद्ानोरेश्ेन पकत्वगोत्व- 
विरिषएटकारकावेधानाद्धेनुवत् गोदरव्येणाश्वादीनां सङ्ख्यया च द्वा- 
द् शार तस्य निचत्तिरिति प्रापे- 

"गां दद्यात् ' इये तावतैव विवश्िताथखाभादायवाक्ये एका. 
मिलययस्य वेयथ्याीपत्तेः द्वितीयवाक्ये च पञ्चत्वस्याप्राप्षतया वि- 
धेयत्वाद्वरपि विधाने वाक्यमेदापत्तेरगल्या चतुथैविधेप्रकार- 

मङ्गीकत्य गोख्दशेन सङ्धयामा्रविाधः । अवान्तरप्रकरणादेव च 

दक्षिणादानस्याश्रयत्वोपपत्तेने . दोहनाय्थेगोषु सङ्कचापत्तिः। अ- 

तश्च तत्र सङ्खया द्वाद शश्तनिच्रत्ताव पि नाश्वादीनां निव्रत्तिः ॥ 

(१६)-त्रिवत्सश्च ॥ ६० ॥ तथा च लिङ्गदर्च- 
नम् ॥ ९३ ॥ एके तु श्रुतिभूतत्वाव्सङ्य- 
या गवां छिङ्गविशेषेण ॥ ६२॥ 

साद्यस्क -' जरिवत्सस्साण्डस्सोमक्यणः* इत्यत्र कतैव्य इति 

क्रियापद्ाध्याहारावद्यम्मावे तदुपात्तभावनायामप्राक्तस्य जिव 

त्सत्वस्य तावद्विधेयत्वमावदयकम् । तच्च यदि तावल्ियोहे- 

क्तेन विधीयते तद् ऋषमादि पुसीवाजादिषु खीष्वपि प्रलक्तो 
साण्डराब्दस्यावयुत्भनुवादत्वापत्तेविशिष्ोदेरो च वाक्यभेदात् 

साण्डानुवादेनैव भिवत्सत्वविधिः । तस्यं च ऋषभेण कीणातः 

इत्यनेन ऋयेऽपि धाक्तत्वात् सोमक्रयण इत्यनुवादमात्रम् । नच 

खाण्डस्याश्नीषो मीयाद्ावपि सत्वेन तत्र त्रिवत्सत्वप्रसक्तेस्तस्याप्य- 

वयुत्यानुवाद् त्वापत्तिः, आवरदयकेऽन्यतरस्याचयुत्याजुवादत्वे जघ- 
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स्यस्यैव तदौचिल्यात् । अतश्च सभैत्रैव निवत्सत्वविधानान्न 
कस्यापि द्व्यस्यानिबृत्तिरिति प्राप्ते 

न क्रियोदेशेन अिवत्सत्वमा्ं विधीयते येन साण्डादि- 

पदस्याघयुत्याुबादत्वापत्तिः, अपि तु अिवत्सत्वपुस्त्वैकत्ववि- 
रिष्टद्रव्यान्तरस्यैव कयोदेदोन विधिः त्रिवत्सत्वादिक्रयकरण- 

त्वानामेव वा एकप्रथमारुश्चितानां द्रव्यपरेच्छेदद्वाय विधाना- 

दवाक्यभेदः। अतश्च पुस्त्वेन स्रीत्वस्यापि बाधात् साण्डपदं 

नित्यानुवादो न त्ववयुत्यायुवाद्ः। अत पवैकत्वस्यापि विधा- 
नात् स्वैक्रयद्रग्येषु प्रयेकं न सरिवत्सत्वादेनिवेशः । न चैक- 
त्वस्यापि प्रतिक्रियं निवेशापत्तेने सवेकयेष्वेकद्व्यतासिद्धिः, 

तथत्वि द्रभ्यबहुत्वात् बहुवचनध्रसङ्गेनेकलत्वस्य कयसमुदाय एव 

प्रयाजैकादरात्वन्यायेन विधेयत्वादेकद्रव्यत्वसिद्धः। 

अत एव पुंस्त्वाुरोधेन दिरण्यादिव्यावृत्तावे गोत्वा- 
जत्वयोद्वंयोमेध्ये गोत्वस्यनिकक्रयसाधनत्वेन भूयोऽलुग्रहस्य न्या- 
ग्यत्वाते. तेनेव ॒कऋथान्तरे प्रसङ्गसिद्धावजत्वस्यापि वाधात् 
(गोत्वावच्छन्न एव पुमान् त्रिवत्स पएकस्सवैक्रयेषु द्रष्टव्यम् इति 
कौस्तुभे व्यक्तम् । अतो दरव्यान्तरनेवृत्तिः। अत पव 'खी गौ. 
स्सोमक्यणी व्याचरत्ता होषां स्पधता' इत्यादौ निकायभूतेऽगरिमे 
यागे द्रभ्यान्तसमादात् स्पध्रमावानुवादोऽपि सङ्गच्छते ॥ १६॥ 

(१७)-प्राकारो तथेति चेत् ॥ ६३॥ अपि 
त्ववयवायेत्वाद्िभकत्रकृतित्वात् गुणे दन्ता- 
विकारस्स्यात् ॥ ६९१ ॥ 
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अश्वमेधे ‹ हिरण्मयो भ्राकाशावध्वर्यवे ददाति ' इति श्वुतम्। 
तत्र तृतीयविधिप्रकारलिप्सया दानाजुवादेनैव प्राकादाविधिः। 
न च हिरण्मयत्वस्यापि विधाने वाक्यभेदः, प्राकाशपदाथस्या- 
न्यद्रव्यकत्वाभावेन दहिरण्मयत्वस्य निदयप्राप्तत्वात् । उदेर्यस्य 
च दानस्याध्वयुंणा विरेष्ुमशक््यत्वात्, "अध्वरं युनक्ति इति 
ग्युत्पच्या अभ्वयुराष्दं ऋत्विङ्माते कथध्िद्रयाख्याय पाङ्तद्- 
क्षिणामाजस्य निवृत्तिरिति प्रा्े- 

अध्वयुंपदवैयर्थ्यापात्तिभिया तृनीयविधिप्रकारल्यागेनाध्वरयु- 
सम्प्रदानत्वमुदिदय पाकादाेधानम्। सम्प्रदानत्वं च न दाना- 
ति्तिक्ियायामिति योग्यतयैव द्ानस्याश्चयत्वसिद्धिः । यत्तु 

“प्राकाशाध्वयुसम्बन्थो बिधीयते इति मुरं तस्याप्ययमेवा्थः, 

न त्वपदाथेस्याव्युत्पन्नस्य सम्बन्धस्य विधेयत्वभिदेवं यथा 
शरुतः । अतश्च यथेव गोरुदेशेनेकत्वविधिः इन्दियोहेरोन वा 
दधिविधिस्नथाऽत्रापि सम्प्रदानत्वमुदिद्य प्राकाराचिधानेऽप्युहै- 

इयविधेययो रभयोमोवनायामेवान्वयान्नाग्युत्पन्नान्वयः ॥ 

यदि तु विभक्लयथेकमैत्वद्रारेव सवैर पतिपदिकाथस्यैव 
गवादेमावनायामुदेदयत्वम्, न तु कमेत्वसंसगेण विभक्यथै- 
सम्प्रदानत्वस्येति विभाव्यते, अत एव न मै्ावरूणादीनामपि 
सम्प्रदानत्वेनेवोदेश्यत्वं अपि तु तच्वेन, गुणत्वेऽपि पदान्तर- 
कल्पनया तदवष्म्भस्यैव तदित्युक्तं तद्ाऽस्त्व्र चतुथबिधिभ- 

कारस्यःपि स्यागेन विरिण्दानान्तरविधिरेव । न च तथाऽपि 

चतुध्यौ कमैत्वलश्चषणयाऽध्वर्योरेवो देइयत्वेन प्राकाश्शमावनां प्रलय- 

न्वयोपपत्तेने दानान्तरविधिकल्पना युक्तेति वाच्यं, तथत्वे दा- 
नस्येव निदयप्राप्लयभावेनानुवादातुपपत्तेः । अतष्षष्टविधिप्रकारा- 
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ङकारेणापि दानान्तरमेव सम्प्रदानपाकारोभयविरिप्रं पदा- 

न्तरकदपनया विधेयसाम्यतुरोघेन अध्वव्यांनतिजनकत्वेन 

विधीयते कार्यान्तरकद्पनायां प्रमाणाभावान् । अतश्च तज्ञनकी- 
मूतप्राङवदानाभ्यासस्यैव निवृच्या तदीयभागस्येष निति: । 

वस्तुतस्तु--खाघवादतिदे शप्रवृ्तेः पूवेप्रवृच्यङ्गाकारेणोक्तदा- 
नाभ्यास एवोक्तविरोषणद्धयविरिष्टो विधीयते पूवेवद्ध्वग्यो- 
नतिसिद्धय्थमिति प्राृतदानानिच्रच्यभावेऽपि प्रारङृततद्धागनिच्ू- 

[ #4 

त्तिः। सबथा न भ्रारृतकृत्छदक्षिणानिर्वत्तिरिति सिद्धम् ॥ 

(१८)-षेनुवञ्चाश्वदक्षिणा स ब्रह्मण इति पुरु 
षरापनयो यथा हिरण्यस्य ॥ ६५ ॥ एके 

तु कतृसंयोगात् स्रग्वत्तस्य लिङ्गविशे- 
षेण ॥ ६६ ॥ अपि वा तद्धिकारदि- 

रण्यवद्दिकारस्स्यात् ॥ ६७ ॥ 
क 

‹उपदहव्यो निरुक्तः ' इयनेनोपहव्यसंज्ञकमेकादं विधाय “ अ- 

भ्वददयावो दक्षिणा स हयनिरूकतः ब्रह्मणे देयः" इति श्रुतम् । अत्र 
द्क्षिणावाक्यं ब्रह्मवाक्यात्तावद्धिनमेव, दयोः प्रथमान्ततच्छ- 

ब्दयोरेकदेयपदान्वयानुपपत्तेः। अनिरुक्त इत्यर्थवादेन व्यवधा- 

नाच्च । तत्र दश्षिणाचाक्ये तावत्पूचंवदेव दानान्तरं, प्राङृत- 

दानमेव वा पूवेपरवत्यङ्गीकारेण गुणद्रयविरिष्टं विधीयते, इत 

रथा वाक्यभेदापत्तेः । अत एव प्राङृतसवंद्रव्यनिवरृत्तिरपि। 

उत्तरवाक्ये तु तस्य ब्रह्मानस्युदेशेन विधानमिदयविवादम् । 
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दक्षिणावाक्ष्ये परं प्रारूतब्रह्मसम्प्रदानकद्ानाभ्यासेऽभ्वविधिः 

उत प्रारूतदान इात चिन्तायाम्- 

यथपि पूवेवाक्येऽविेषेण दक्षिणामाजश्नरवणात् भ्रक्तक्रतु- 

सम्बन्धिसवेकऋत्विगानतिसाधनद्ान पवाभ्बविधिरिति प्रतीयत 

तथाऽप्युत्तरवाक्ये तस्य ब्रह्मसम्बन्धावद्यैभावात् सवेकत्वि- 
गानतिजननायुपपत्तः ब्रह्मानतिसाधनप्राङतदानाभ्यास्र एवाश्व- 

विधिप्रतीतेः न छृत्स्नद्ाक्षिण्यस्य निघ्रेत्तिः, अपि तु बह्मभाग 

स्यैव । न चेवं दक्षिणशब्दस्य ऋत्विकसम्बन््यानतिखमुदाय- 

वाचिनो अह्यानतिरूपावयवे लक्षणापत्तिः, दक्षिणाश्ब्द स्यार्नात- 

मात्रवाचित्वेन समुद्ायवाचित्वे प्रमाणाभावात् । अतो विहोषरू- 

पोत्तरवाक्येन समान्यवाक्यस्यास्योपसंहारात् ब्रह्मभागमात्र- 

स्यैव प्राङृतस्य निवृत्तिरिति प्रसि- 
बरह्मभागमाजनिवृत्तौ ्राकारावभ्वर्ैवे ददाति इतिवत् अश्व- 

दयावो ब्रह्मणे देयः, इये तावतैव सिद्धेर्वाक्यद्वयकरणेन दक्षि- 
णापद्तच्छब्दयो्वय््यपरसङ्गाद वद्यं प्राुतदानस्थैव पूयभरवृत्य- 
ङ्गीकारेणाश्वविरशिष्ठस्य विधिः । अत एवान्न परारृतदानकार्य 

दानान्तरविधिपक्चो नैव सम्भवी, तत्कायस्य ऋत्विगन्तरानते 
रश्वनासस्भवात् । अतश्च प्रकृतक्रतुसम्बन्धिावज्ातीयदान 

पवश्व विधानात् स्वस्यैव पाङृतदाक्षिण्यस्य धेयुवान्नव्ृत्तिः । 
तस्य च तद्वदेव सवैत्विग्भ्यो दाने प्रसक्ते उत्तरवाक्येन 

बह्मसम्बन्धावगमात् पुरुषान्तरभ्योऽपनयः । प्व च तेषामुपा 

यान्तरेणानतिस्सम्पाया ॥ 

(३ ९)-तथा च सोमचमसः ॥ ६८ ॥ सव 

विकारो वा क्रत्वथं प्रतिषधात्पशूनाम् ॥ 
एए.--प०, [ा. 34 
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६९ ॥ ब्रह्मदानेऽविशिष्टमिति चद् ॥५०॥ 

उत्सर्गस्य कत्वर्थत्वात् प्रतिषिद्धस्य कमं 

स्यान्न च गौणः प्रयोजनमर्थः स दकषि- 
णानां स्यात् ॥ ७१॥ 

ऋतपेय “ओदुस्बरस्सोमचमसो दक्षिणा स प्रियाय सगोत्ाय 
बरह्मणे दयः, इति श्रुतम् । तज्रापि पूवैवदक्षिणातच्छब्द योर्चैय- 

थ्योपत्तेः पूवेवाक्येन गुणद्धयविशिष्टाङृतविजातीयदानविधिः, 

तेन च प्राकृतकृत्ख्रदाक्षण्यनिवृत्तिः । उत्तरयाक्येन च द्रव्यस- 

म्प्रदानोभयविशिष्टस्य ब्रह्मानद्यथेत्वस्य पद्ान्तरकट्पनयाभ्वग- 

मात् पुरुषान्तराद पनयः। अत्र हि ब्ह्मोदरोन द्रव्यविधिपक्चा 

नैवोद्धावतु शक्यः, सगोत्वादेरविवक्षापत्तेः । अत एव ऋत- 
पेये सगो एव ब्रह्मा । 

आधिकाराङ्का तु ' यत्पद्चून् दद्यात् सोऽन्रतं कुयात् ̀  इति 

पश्चुदानपयदासो नासल्यां पश्ुप्राप्तौ घटत इत ब्रह्मभागस्येव 

निवृत्तिः। अतश्चाध्वय्वादिभगेषु पद्युप्रातो तत्पयदासात्तेषां मा- 

पादयो देया इति । साचास्य निलयानुवादत्वेन सोमचमसवि- 

ध्येकवाक्यतयाभ्यवादत्वाद्मकत्वानुपपत्तेः कत्खक्रतुदांक्षिण्यस्यैव 

निवृत्तिरिति निराकतेव्या ॥ 

(२०)-यदि तु ब्रह्मणस्तदूनं तद्िकारस्स्यात् 
॥ ७२ ॥ सवं वा पुरुषापनयात्तासां क- 
तुप्रधानत्वात् ॥ ७३ ॥ 

पूवोधिकरणद्वयपे भिन्नवाक्यत्वममभ्युपगम्य ङत्स्नदाक्षि- 
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ण्यनिदत्तिरित्युक्तम्। यदातु छत्वाचिन्तया पएकवाक्यत्वमभ्युप- 
गम्यते तदाऽपि कि कृत्स्नद्ाक्षिण्यनिवृत्तिखत बह्मभागस्यैवेति 
चेन्तायां दक्षिणापदतच्छब्दयोदधरवणाविशेषात् सिन्नवाक्यत्व 

इवेकश्र क्यत्वेऽपि छर्स्नद क्षिण्यनिवृ्तिः पुरुषान्तरादपनयश्चति 
प्रासे- 

पकवा्यत्वे ब्रह्मानव्युदेरोन द्रव्यसम्प्रदानोभयविरिषपा- 

कृतदानाभ्यासस्यैव विधेयत्वावगतेः कतृदेशेन दभ्यविशिष्टधा- 
कृतविजातीयदानविष्यनुपपत्तः दक्षिणारान्दस्य च ब्रह्मसम्ब- 

न्धिन्यामानताचपि शक्तत्वेनालवादोपपत्तेत्रह्यभागस्येव निवृत्तिः ॥ 

वस्तुतस्तु-अथवादव्यवधानात् तच्छन्ददक्षिणापदैयथ्यै- 
प्रसङ्गात् भिन्नवाक्यत्वमेव युक्तमिति तदैव कर्स्नक्रतुदाक्षिण्य- 
स्य निवृत्तिः \ 

(२१)-यजुर्यकते त्वध्वयोदिक्षिणाविकारस्स्यात् 
॥ ७४ ॥ अपि वा श्रुतिभूतत्वात् सवा- 
सां तस्य भागों नियम्यते ॥ ७५ ॥ 

वाजपेये ` सप्तदश स्थास्सघ्दश दास्यः सप्तदश निष्काः 

सपदश युम्यानि सप्तदश गवां शतानि सप्तदशं वयसो वयस्य 

श्चेति सप्त सपद शकानि ददाति इति श्रुतम् । तत्रापि प्राकृतमेव 

दानं पूर्व्रवृत्त्ङ्गीकारेण निरुक्तद्रव्यविदिष्टं विधीयते इति 

पराङतद्वभ्यनिवृत्तिः । तज च ` यज्ुयुक्तं रथमध्वयेवे ददाति ' 

इत्यादि श्रुतम् । तत्रापि ! प्राकाशावध्येवे ददति इतिवत् यजु 

युक्त रथोऽष्वयुभागान्तरस्य दास्यदेनिवर्वकः वैकृतदव्येण प्रा- 
© £~ 0 

छृतद्रभ्यस्येव वेृतविमगिन भाङृता्यादिविभागस्यापि बाधा- 

दिति भरा 
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नाज्र प्रकाशवदपूर्वाो यज्ञयुक्तो रथो विधीयते, येन भा- 

गान्तरनिवृत्तिसाशङ्कयेत, पृवैवाक्येन प्राप्त एव तु खाघवायज्ञ 

युक्तो रथोऽनियमेन यस्मे कस्मे चिदत्विजे प्रापोऽध्वयेवे नि- 
यम्यते । प्राप्तिश्च दास्यादि द्रब्यान्तरसाहिवयेनैवोति तादश पव 
नियम्यते । अत एवात्र नियमदयं । यथैव हि अनियमेन य- 
स्मै कस्मेचिरूत्विजे प्राप्त इति रोषिरूपाभ्वयुनियमः तथेवाध्व- 
योयैजुर्युक्तः कदाचित्पाप्तः कदाचिन्नेति रेषरूपयजुयक्तनिय- 
मोऽपि 1 नियमद्वयस्यापि च फटत्वान्न वाक्यभेदः । शाब्द 

बोधतु सम्पदानत्वस्योदेदयत्वेनान्वयायोगमते चतुथ्यं तस्य 

कभत्वै॑लक्षयित्वाऽध्वयुदेदोन यज्ञयुक्तो विधीयते । दानं तु 
सन्निधिप्राक्षमाश्चय इति प्राकाशवैषम्यम् । 

अत एव नियमफटकत्वेनेवोपपत्तौ समुचित प्रा्तद्ास्या 
दिभागान्तरपरिसंख्याफरकत्वमप्यवघातादिविधलेघुभूतनियमफ- 
ठकत्वेनेवोपपत्तौ यवादिपरिसंख्याफटकत्वानङ्गीकारवननाङ्गकि- 
तैमुचितम् । अतो नात्र भागान्तरनिवृत्तिः ॥ 

[9 

इति श्रीखण्डदेवविरचितायां भाटहदीपिकायां 

दरमस्याभ्यायस्य तृतीयपादः. 



अथ दशमस्याध्यायस्य चतूर्थः पादः. 

(१)-प्रकतिखिङ्गासं योगात्कमेसंस्कारं पिकृ- 
ता्वधिकं स्यात ॥ १॥ सोदनालिङ्ग- 
संयोगे तदिकारः प्रतीयेत प्रकतिसत्िधा- 
नात् ॥ २॥ 

‹ अग्नये छृत्तिकाभ्यः पुरोडादामष्टाकपाठं निवपेत् ` इति न- 

्षतरेष्टि विधायोपहोमास्समाघ्नाताः-' सोर जोति अग्रये स्वा- 

हा छृत्तिकाभ्यर्स्वाहाऽम्बाये स्वाहा दुराये स्वाहा नित्त 
स्वाहाऽ््भ्रयन्व्ये स्वाहा मेघयन्त्यै स्वाहा वषयन्ये स्वाहा 
चुपुणोकाये स्वाहा ` इति । प्ररृतितश्च  नारिष्ठान् जुति ' इति 
नारिष्ठदोमाः प्रापघ्ताः। ते किमुपरोमेबोध्यन्ते उत॒ समुञ्वीयन्त 
इति चिन्तायां- 

नारिष्ठहोमानां प्रकृती प्रधानोत्तरत्वात् अत्र शब्दबखेन प्र 
धानोत्तरभाविनामेषां समानस्थानकत्वेनैककायैजनकत्वावगतेसर- 

पदिषटेरुपदोमेनारिष्टदोमानामतिदिष्टानां शरवद्वाध इति प्रासे 

शारा हि वर्हिश्शब्दरुश्चिते तत्कायं विहिताः युक्तं यत्त- 

त्काय॑पृष्ठभावेन पराप्स्यमानं वर्हिबौधन्ते, उपटोमास्तु नारिष्ठ- 

होमकायोपन्ना इत्यत्र न किञ्चित्प्रमाणमस्ति प्रयक्षादेस्तावदर- 

द थैप्वप्रवृततेः । न च समानस्थानकत्वादेककायेत्वावगतिः, उप- 
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होमवाकष्ये अतिदेशपघापितनारिष्ठकायस्योपस्थापकपदाभाषेनानु- 

देयत्वात् तदुदेशेनोपहोमविभ्यप्रतीतेरतिदेशेन कायेपृषठमावेन 
नारिष्ठानामपि प्राप्षचचुपपत्तौ रारन्यायवेरक्षण्येन समानस्थान- 

कत्वमात्रस्याप्रयोजकस्वात्। न चोपदोमवाक्ये कमान्तरविधा- 
वेव प्रमाणाभावः नारि्ठानुवादेनैव मन्बविधानोपपत्तेरिति वा- 
च्यम् , प्राप्षकमौलुवादेनानेकमन्बविधो वास्यमेदापादकगुणस्थेव 
मेदकत्वात् । पकं दीद वाक्यं इत्तिकरणेन तेत्तिरीयशाखा- 
स्नातेन मन््ाणां जुहो ताषेवान्वयप्रतीतेः। 

अत एव स्वाहाकारान्तानां मन्बाणां लिङ्गादेव नारिष्ठ- 

होमेषु विनियोगप्रसक्तौ पुनधिनियोगान्तस्वेयथ्यैप्रसङ्गादपि क- 
मौन्तरं, तच्चेकवाक्योपादानावगतस्वाहाकारान्तमन््रसमुच्चयवसले- 
ननेकं आवृत्तं वेत्यन्यदेतत्। न च तथाऽप्युपदिष्टोपदोमेरेव 
विङृतेः निसयाकाङ्श्चत्वाद तिदेशकव्पकत्वाभावेन नारि्ठाप्रा्िः। उ- 

पहोमानामक्लप्तोपकारकतया उपकारकाकाङ्क्षिण्या विकृद्या भ्र- 
थममातिदेशिकस्यैव ग्रहणेन नारिष्ठानां प्राप्तय्युपपत्तेः । 

अत पवोपदोमादीनां वेकृतानामन्यतराकाट्श्चेयेव ग्रहणं 

अुपस्थितफान्तरकटपने गोरवात् । अत एव यत्र क्टपो- 
पकारकश्रारृताङ्के पुनद्श्रवणं विशृतिप्रकरणे, यथा गृहमेधीयास्य- 
मागादौ तनैव विरृतेनिराकाङक्चत्वापादनेनातिदेशखोपः, यञ्ज 
वा सन्निपत्योपकारकाङ्सामग्रीपौष्कलट्यं न त्वत्र द्वयमम्यसिति। 
अत उपहोमेनीरिषठानां बाधः। 

यस्व भाष्यकारेण दयेन (निवीता कात्विजः प्रचरन्ति इत्या- 

म्नातेन अरयोगाङ्गभूतकतैसस्कारकेण निवीतेनातिदेशपाप्तस्य स- 

वैकमांथत्वेन विहितस्य चोपर्वीतस्य बाधमाशङ्यारष्टार्थत्वात्स- 
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मुख्य इति क्िद्धान्तितं, तदस्यादष्टाथत्व श्राद्धादावपि भराची- 

नावीतेन सदोपवीतस्य समुखयापत्तेर्यावज्ीवेकच्िसूजनवतन्तु- 
कयज्ञोपवीतध्ारणाश्चितम्रकारविशेषस्योपवीतत्वनिवीतत्वादेस्तत्त- 

त्कमौङ्गतया विहितस्य समुचयासम्भवादुपेक्षितम् ) 

यदपि ‹ संस्थिते षडहे मध्वारायेत् ' इति विदि तमभ्वदरानेन 

प्रारृतपयोबतस्य तस्मिन्नहनि निवत्तिमाशङ्कयादष्टथत्वादेव स- 
मु्यय इत्युक्तं, तत् मध्वशरानस्य दे हवुत्यनरहैत्वेन पयोचतका- 

यैकारित्वानुपपत्तेः पूवेपक्लात्थानाभावात् खुलयायां पयोबताभा- 

चान्चोपेक्चितम् । अस्तु वा तद्ीदोदाहरणम् ॥ 

(२)-चोदनाेङ्गसयोगे तदिकारः प्रतीयेत 
प्रकतिसन्निधानात् ॥ २॥ 

सोमायोद्रं चरं निर्वपेत् कृष्णानां चीहाणाममिचरन् ` इति 

विदहितेष्टो ‹ शरमयं वहिः इति श्रुतादशरास्तु पाङ्ृतवरहिबाधका 

पव । न च पाषणमृयी भूमिरितिवत् मयटा बहुशरसंयोगमा- 

अविधानात् कुरवाधानापत्तिः, अष्टाथेत्वप्रसङ्गेन रारणामेव ब- 

हिःका्योदेरोन विधानात् । न च तथाऽपि बरिःकायेस्य स्त- 

रणस्य रारविकारताञुपपत्तेर्विकाराथेमयडजुवादानुपपत्तिः । व- 

स्तुतस्सस्कारविशिष्टस्य द्रव्यस्य प्ररतो कुशपरकृतिकस्य विङ्घ- 

तौ शर्ररृतिकत्वेन `खादिरो यूपो मवति इति चत् विकाराथमय- 
उजुवादोपपत्तेः । शाब्दबोधे तु जघन्ये बहिद्शब्दे स्तरणादि- 

तत्का्यैटक्षणया तदुदृशोन रारमात्रविधानायुक्त एव कुरशबाधः ॥ 

न च तथाऽपि चोदकेन कायस्य स्वजनकपदाथैविरि- 
घरस्येव पूर्य प्राप्ततया पश्चाद्धेयथ्यैभियाऽन्यतराकाङक्षयाऽस्वीय- 
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मानानां हाराणां कुशाविरोधनैवान्वयात् कुश्ाभावे प्रतिनिधि- 

स्वेनैवान्वयोपपत्तेनै कुशवाधकत्वमिति वाच्यं, आकाङ्क्षाक्रमेण 
कायोंपास्थत्यनन्तरं तज्ञनकपदा्थापेक्षायामेव रारविधिप्रवृस्यङ्गी- 

काराच्छेरेरेव तदाकाद्श्चाशान्तौ तत्का कुशवैशिष्टयाकस्पनेन 

कुशानामतिदेशेन वस्तुतः प्राप्त्यभावात्। अत पव ताकैकीं 

प्राक्तिमादायेवाये प्राप्तचाधः। शराणां च विकृल्याकाङ्क्षायां अ- 

नवृत्तायामेव ग्रहणम् । 

अस्तु वा-कायांणामेव पथममतिदेश्लेन जनकापेक्षायां 
पद्ाथौनां प्रथगतिदेदाः, ततश्चातिदेशग्रापितकायाँदेश्षेन शरवि- 

धेने कुश्ांरोऽतिदेशेकद्पनेति निरूपितरूपाणामेव च पदा्थौनां 

पृथगतिदेश्ाननोहवाधायुपपन्तिः । अतस्तस्य युक्तो बाध इति 
प्रव्युदाहरणमात्रमिदम् । 

एवं बा-वाजपेये ˆ रथघोषेण माहेन्द्रस्य स्तोजमुपाक- 

रोति इति श्ुतम् । तत्रातिदे शपरवृत्तेः पूवेप्रवत्तेनानेन रथघोष- 
करणकमुपाकरणमेव माहेन्द्रोदेरेन बिधीयते । प्रारूतोपाकर- 

णस्य च स्तोचद्वारकत्वमेव क्रष्तमिति नान्यद्ारकत्वप्रसङ्ः । 
अस्तु बा पदजयेण लक्षणया माहेन्दरस्तोजापू्ंसाधनीभूतोपाक- 
रणालुबादेन रथघोषमात्रषविधिः, प्रकृतो चाज्ञादानाख्योपाकरणे 
द॒र्भो " उपावतैभ्व ` इति मन्त्रञ्च साधनम् । तद् जोपदेदिकेन स्थ- 
घोषेणातिदोशिकस्य बाधेऽवद्यंभाविनि कि रथो दनव्यत्वसामा- 

न्यात् व्भेयो्निवतेकः, घोषश्च शब्दत्वसामान्यात् मन्स्य कि 
घा रथस्य घोष एव दयो्मिवतक इति चिन्तायां- 

पूवेपदे लक्षणाग्रसङ्गन तस्पुरुषसमासाजुपपचेदन्द्र एवायम् । 
न च इन्द्ेऽपीतरतरयोगद्धन्द्वाश्रयणे द्विवचनापत्तेरेकवचनायुरो- 

धेन समाहारढन्द्धो वाच्यः । तञ्च च बहूघ्रीहेवत् समाहारे पदद 
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यस्य लक्षणापत्तेवेरं तत्पुरुषाङ्गीकरणमेवेति वाच्यं, समादारद- 

नेऽपि पदद्धये छक्षणानङ्गोकारात्। न हि "पाणिपादं वादय" इल्या- 
दौसमाहारो नाम विषेष्यतया कथि्मतीयते, अन्यथा पाणिपाद- 
योस्समाहारविशेषणत्वे वादनक्मत्वानुपपत्तेः । अत पयैक- 
विध एव द्वन्द्ध \ त्र च "सर्वँ इन्द्ध विमाषयैकवद्धवति' इति व- 

चनेनेकवचनं वेकट्पिकम् । अत प्वैकवचनान्तदन्दधे ‹ समा 

हारदन्द्ः' इति संज्ञाकरणमपि परिमाषामान्रमेच । अतश्च दन्द 

कस्यापि छक्षणीयत्वाभावात् तत्पुरुषापेक्षया तस्य प्रबरुत्व- 

मेव । यदि परमेकवचनस्य द्वित्वाव्छे छक्षणोद्धान्यत तथाऽपि 

तस्या जघन्यैकवचननिष्ठत्वात्पाशाधिकरणन्यायेनादोषतया तत्पु- 
रुषापेक्या प्रबरुत्वमेव ॥ 

न॒ चोभयविधाने वाक्यभेदः, दन्देन परस्परसरितयोरेष 

करणत्वाक्चेधानात् । न च तथाऽपि इतरतरयागद्वन्दे परस्परः 

सादिष्यांशे पदद्वयटक्षणाया आवद्यकत्कात् कथं तत्स्वीकारः। 

तत्र तस्य धवखदिरससर्गविधयाऽपि बोघोपपत्तौ ट्चणायां 

प्रमाणाभावात् । धवस्य हि स्वसरहितखिरवर्तित्वसंसगेण करमं- 
त्वेऽन्वयः, खदिरस्यापि तत्सहितधवब्रत्तित्वसम्बन्धेनोति क्र 

लक्षणा । अतश्च रथो दर्भनिवतैकः घोषश्च मन्जनिवतेक इति 

सिद्धम् । पवं च घोषो नावश्यं रथस्येवेति प्रयोजनम् । 
न च दन्न तयोः परस्परसादेत्यावगतेरसरुणेकहायनी- 

न्यायेन परस्परनियमात् कथं न घोषो रथस्थैवति वाच्यं, 
यादरोपपद द्यसमभिव्याहारे हि आगोपाराङ्गनं तदथयोययाद- 

च्ोऽन्वयोऽवगम्यते तादरास्यैव तदथेयोरल्यान्वयन्युत्पत्तो पा- 
षिकबोधविषयत्वम् ॥ 

ए1.-#*01.. 111. 35 
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अतत पवारुणेकहायनीस्थरे परिच्छद परिच्छेदकभाव एव 
पा्िकबोधविषयः। ˆ अग्नये छृत्तिकाभ्यः` इत्यादौ समुञ्य एव 
अत एव "पाणिपादं पद्य ` इत्यादौ सिद्धान्ते इन्द्रे इतरेतरयो- 

गस्य परस्परसापेक्षयेणेकान्वयरूपस्य राब्दबोध एव॒ भासमा- 
नत्वात् नेव कथित्पाष्ठिकन्वयः, न वा निरूप्यनिरूपकभावस्य 

बोधचिषयता । अतो यस्य कस्य चिद्धोष एव मन्बनिवतेक 

इति प्राप्त- 

नायं इन्दः, स हि न तावदितरेतस्योगः तथत्वे द्विव- 
चनापत्तेः । नापि समाहारढन्द्रः तस्य वाचकपद्ाभावेन पद्- 

दयस्यापि समाहारे रक्षणापत्तेः । न चेतरेतस्योगद्न्ड एव 

"सवो द्वन्द्धो विभाषयेकवद्धवातिः इत्यनेन वचनेनेकवचनस्य 
वैकदिपकत्वमाजविधानात् समाहारढन्दे भमाणामाव इति वाच्य, 
' इ्न्द्ेकवद्धावो न परितव्यो भवति समाहारेकत्वादेव तत्सिद्धेः 

इति महाभाष्यस्यैव ज्ञापकविधया भ्रमाणत्वात् । 

इद् हि भाष्यं (सवां इन्दवः ` इद्यस्य प्रल्याख्याना्थ सत्समा- 
हारस्य पकवचनान्तद्न्दसमासेऽभिधाने गमयति । अतश्चानु- 

शासनवरूदेव समाहारस्य समुदायापरपयांयस्य पदद्वये र. 
क्षणा बहुव्रीहिवत् । न च तच क्रियान्वयाुपपात्तः। ' पाणि- 

पादं पद्य इत्यादौ तदुपपत्तेः । "पाणिपादं वाद्य ` इत्यादौ तु 
समाहार एव सामानाधिकरण्येनान्वयः समाहियमाणयोवौ पुन- 
रेश्षणेति ध्येयम् । अतश्च समादहार्दन््स्याल्यन्तजघन्यत्वात् 

वरमेकलक्चणाङ्गीकारेण त्पुरूषाश्रयणात् रथस्येव घोषः । 

वस्तुतस्तु-यद्यपि इतरेतर्योगद्धन्द् एवैकवचनस्य वैक- 

द्पिकता, न तु कापि इन्दे समाहारस्य मानमिल्या्रीयते तः 
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थाऽपि पक्ृते न दन्दः, एकवचनस्य दित्वादये रक्चणायाः इन्द. 

पक्षेऽपि तुस्यत्वात् । न च जधघन्यघ्ुत्तित्वात्तस्या अदोषत्वं, 
घोषस्य निरूपकसपेश्चत्वेनापक्षितविधानखाभाय मुख्यरक्षणा- 

पाद्कतत्पुरूषस्येवाश्रयणीयत्वात् । यदा हि भौताथेव्यागोऽप्य- 
पेक्षितविधानखाभाय प्रयाजशेषादावङ्गीकृतस्तदा किमु वक्तन्य- 

मुभयतो टक्षणासच्वेऽपेक्षितविधानाजु्रह् इति ॥ 

किञ्च इतरेतरयोगदन्देऽपि साहिद्यटक्षणायाः पदद्धयेऽ- 

प्यावर्यकत्वात् तत्पुरूष एव युक्तः । न च तस्य संसगौषि- 
धया भानं, तथात्वेऽनुशासनवेयथ्यो पत्तेः । इतरथा कर्मत्वादी- 
नामपि तच्वेन बोधापत्तेः । अतश्च स्थस्य घोषः उभयोदंभ- 

मन््रयोनिवतकः । न च शब्दत्वसामान्यात् मन्बस्यैव निवतै- 
कोऽस्त्विति वाच्यं, सादद्यस्य हि नियामकापेक्षायामेव निया- 

मकता, प्रकृत चोपाकरणसम्बन्ध्याज्ञाज्ञापनरूपकायैजनकत्वेन 

विहितो रथघोषो यथेवार्थाभिधानद्धारा ज्ञापकस्य मन्बस्य 

निववेकस्तथेव करपहवयत् ज्ञापकस्य दभस्यापि निवतैकः 

ज्ञापनरूपस्य कायस्योपदेशिकजनकरामे जनकान्तरातिदेशस्थै- 

वाकर्पनात् । अत एव “घेनुदेक्षिणा' इत्यादावपि न साद- 

इयस्य नयामकता । तस्माद्वथस्य घोषेणोभयोबोधः ॥२॥ 

(३)- सर्वत्र तु ग्रहाप्नानमधिकं स्यत्प्रकृति- 

वत् ॥ २ । आधेकैश्चेकवाक्यत्वात् ॥ ९॥ 

खिङ्गदरौना च ॥ ५॥ 

बृहस्पतिसवे * वारैस्पलयं ग्रहं गृह्णाति" इति, विषुवति “अकं 
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गृहणातिः इति, अश्वमेधे  सौवणयाज ताभ्यां महिमान गृह्णाति ` इति 
श्रुतम् ! तद् वेङृतग्रहणानां दष्टाथत्वात् प्राङतेन्द्रवायवादिग्रहण- 

बाधकत्वे प्रापे पद्युसोमाधेकरणब्युत्पादितकौस्तुभोक्त रव्या सय. 
पि ग्रहणानां तदीयद्बतासयोगस्य च दश्टाथत्वे “देन्द्रवायवं गृह्णा 
ति' इत्यदिवाक्येवयथ्यैभिया प्रहणानामदष्टा्थतया आयादुपकार- 

कत्वस्यापि स्थापितत्वात्तस्य च वेङृतेन श्रहणेनोरपत्तो भ्रमाणा- 

मावादुपहोमादिवदेव समु्चयः। न च अर्कं गृह्णाति इत्यादौ 
संक्षयाऽभ्यासाद्वा ब्रहणान्तरत्वेऽपि "बाहैस्पत्यं गृह्णाति' इत्यादौ 

(आग्नेया अरहा भवन्ति" इतिवत् भाङृतप्रहणायुवादेन देवतामा- 

अविधिसम्भवात् न श्रहणान्तरविधिसम्भवः । तद्धितोपात्तद्- 

व्यस्य द्वितीयया कमैत्वावगमेन देवताविधौ ग्रहणस्य कमैत्वा- 
नुपपत्तेः । तद्धितोपत्तद्रव्योदेरोनैव देवताविधौ अहणाधितत्वे 
प्रमाणाभावः । "एकां गाम् ' इत्यादौ दक्षिणादानं प्रकम्य वाच्नानात् 

दानाधितत्वखाम इस्युक्ता विशेषः । द्व्योदेशोन देवताविधावे- 

कप्रसरताभङ्गापत्तेश्च । अतोऽवद्यं द्रव्योदेशेन देवताविरिष्र 

ग्रहणमेव *णेन्द्रवायवं गृह्णाति इतिवद्धिधीयते ॥ 

त्च न प्राङृतमेव ग्रहणे तथास्वे प्राप्तश्रहणोत्पत्यदुवदेन 
देवताविधिः द्रग्योदेश्ेन तद्धिनियोगविधिश्चेति वाक्यभेदात् । 

अतोऽत्रापि गुणाद्वहणान्तरमेवेति अदृष्टाथेत्वात् न तेन प्रारृ- 
त्रहणबाधः ॥ 

वस्तुतस्तु ' बृहस्पते जुषस्व नः इत्यादिभ्रहणे मन््ाञ्ला- 

नादेव मान्त्रव्णिंकदेवताकट्पनया प्राङ्तमन््तदेवतयोवाधोपप- 

ततरेतदविधिवैयथ्या पत्तेरेव ब्रहणान्तरत्वम् । “आश्चेया म्रहाः' इ- 

त्यत्र तु ग्रहोदेशेनैव देवताविधानान्न प्रहणान्तरत्वश्षङ्का । अत 
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एव ग्रहणानां बहुत्वात् तत्र बहुवचनं परते चैकवचनं स्वार- 
सिकतया सङ्गच्छते । अत एव तत्र प्राकृतदेवतावाध एव । 

प्रकृते तु प्रहणान्तरत्वात् न कस्य चिद्वाधः । उपपाद्कीभूत- 

प्रतयागाभ्यासस्तु प्रर तिवज्नैव विरुध्यते ॥३॥ 

(४)-प्राजापत्येषु चास्नानात् ॥६॥ 

वाजपेये सप्तदश प्राजापत्यान् पञ्यून्' इति श्रुताः यागाः 

पूववदेव न प्रारृतानां कतुपदनां खुल्याकाटीनपश्चुयागत्वसामा- 

स्याश्निवतेकाः । सत्यपि सादस्ये अदृ ष्राथैत्वेनेककायैत्वानवगतेः 

सादृश्यस्य कायेकटपनोत्तरकाटीनधतीतिकत्वाच्च । न चाघा- 

तिदेशप्राक्षपद्युयागाश्रयेण पदादेशेन देवतामाच्रविधानाशङ्का । 

सङ्खयाया आपि विधाने वाक्यभेदापत्तेः कमौन्तराचदयकत्वात् । 

अतो समुच्चय एव । अत एव वाजपेये ‹ यद्श्नेयं पश्युमा- 

रभते तेना्चिष्टोममवरुन्धे ' इत्यादि कर तुपद्युज्ञापकं लिङ्गमप्युपप- 

द्यते ॥४॥ 

(५)-आमने छिङ्गदशनात् ॥ ७॥ 

साङ्गहण्येष्टधां “आमनमस्यामनस्य देवा इति तिख आ 

इतीसैहोति ' इत्यापि मन््रसङ्कयोभयविधाने वाक्यभेदापत्तेः । 

क्मान्तरविधानावश्येमावे तेषामदष्टाथैत्वान्न भित्ववच्वमाञेणा- 

नूयाजका्यापन्नत्वं यागदहोमयोरल्यन्तवैसादर्याच्च । अतश्चाज्रापि 
नाजुयाजानां बाधः । “यत्प्रयाजाजुयाजानां पुरस्तादु परिषाज्ञ- 

हयाद्ात्मानमेव सजातानामाद धीत मध्ये ज॒दोति ` इति लिङ्गा 

न्तरप्रदशेनाथै त्वाधेकरणान्तरम् ॥ ५॥ 
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(६)-उपगेषु शरवत्स्यादकृतिलिङ्कसयोगात्॥ 
८ ॥ आनभैक्याच्चधिकं स्यात् ॥ ९॥ 

गवामयनान्तगेते महाच्रते 'दिश्ु दुन्दुभयो नदन्ति ' इति 

प्रकटय ` पलय उपगायन्ति इति श्रुतम् । अत्र पल्लय इति 

पल्य इत्यथे छन्दसखम् । प्रकृती चोद्राजादिभिगने क्रियमाणे 

‹ ऋत्विज उपगायन्ति ' इत्यनेन कत्विकतेकमुपचयात्मकं गानं वि 

हितम् । तदिह कि पलन्यः प्रारृतोपगानायुवादेन विधीयमाना 

ऋत्विजां निव्तिकाः उताप्राङ्तोपगानसम्बन्धित्वादनिवर्तिका 

इति चिन्तायां- 

प्रकृताबुपगानस्य विदितत्वादिहातिदेशोन प्राप्िस्तदनुवादेन 

विधीयमानाः पल्स्यो ऋत्विजां निवतिकाः । न च गानस्यो- 

देदयत्वे तद्धिशेषणस्योपचयस्याविवक्चारङ्का । उपस गोणा परस्प- 

रान्वयव्युत्पस्या विरि्ठोदे शोपपत्तः ॥ 

न च तथाऽप (दिषु दुन्दुभयो नदन्ति इति प्रव्यक्षोप- 

दिष्ठगानस्यैवानन्तरविपरिवर्तमानस्य पल्लीकतैकोपचयविध्युपप- 
त्तेस्ताददोपचये च 'काण्डवीणादिभिरुपगायन्ति ` इत्यनेन साध- 

नविधानाद्प्राङृतकायंत्वप्रतीतेने ऋत्विजां बध इति वाच्यम् । 

गानशाब्दस्य रारीर्यामेव गीती प्रसिद्धत्वेन दुन्दुमिनादपराम- 
क्षैकत्वाजुपपत्तेः पाक्षमानाञुवादेनापखगीथस्योपचयस्य पल्लीनां 

च परस्परवेशिष्ठचयासम्भवेनानेकविधाने वाक्यभदाच । अतश्च 

प्राङृतोषगानक्रियायां कतेत्वन विधीयमाना. पलन्यो कस्विजां 

निवर्तिका: । न च प्रकृतो रासीरगीलयात्मकगानस्योपचयदशा- 
रीरगीद्यात्मक प्वेति कथं तत्र काण्डवीणादिविधानमिति वा- 
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च्यः सेरगोतेदशारीर पएबोपचय इत्यत्र प्रमाणाभावात् । अत 
(4 [ष ५ [4 

एव प्रकृती साधनन्तयावधानाभानादुपचयस्य शरीरत्वेऽपाह 

काण्डवाणादिविधानादशासीरत्वेऽपि न क्तिः 

अस्तु वा इद्ापि तस्य शरीरत्वं काण्डवीणादीनां तु 
स [क (~ 9 ९ ५ ५ (न च क ५ 

1हत्यमात्रमाच्रकं विधायत, तञ्च यमम्यताबटन वाद्नद्धार्वात 
€ 4 काण्डवीणादि वादनं कुवेन्तोभिमुखेन प्रारकृतमुपगाने कायमिति 

प्रापे 

प्रतो तावत् “ऋत्विज उपगायन्ति ` इत्यत्र नोद्राजादिक- 
तेकसामगानायुवादेन कत्विक्रतैकोपचयमाच्रं विधीयते । उपस- 

गौरथ उपचये कत्विजां वेशिष्टया्युत्पत्तेः । अत उपचयात्म- 
कगानभावनेव ऋत्विक्रतृका विध्रीयते । उपचयश्च कस्येद्यपेक्षा- 

यां प्रकृतत्वात्सामगानस्यति सम्बध्यते । उपचयात्मके च गाने 

साधनान्तरस्याविधानात् तस्य च पकृतसामगानरूपतेवेति नि- 

अयते । अतश्च ध्वनिविरेषाचुकूखुताल्वादन्यापारस्य तादश- 

सामगानस्य साभमगानरूपमेबोपगानमियविवादम् । न च तत्र 

काण्डवीणाद्रौनां नवेशस्सम्भवात, सामगानरूपत्वाुपपत्तेः । 

अतोऽत्र गुणादुपगानान्तरमेव काण्डवीणादिसाधनक विधीयते। 

सम्भवति च तन्जीगनेऽपि गानशब्द्परयोगात् काण्डवीणादि- 

साधनकमप्युपगानम् ॥ 

तदपि न प्राङ्तस्य सामगानस्योपचयः, अपि तु प्ररतो- 

पदिष्टदुन्दुभिनादस्थेव । यद्यपि च दुन्दुमिनादो न गानात्म- 

कः वुन्दुमेवाद्यरूपतया तन्नादस्य तारामिव्यञ्जकस्य षडादि 

स्वरसमाहारात्मकगानरूपत्वाभावात् । तथाऽप्यगानरूपस्येव तस्य 
काण्डवीणागानात्मक उपचयः पुष्िसाधनत्वान्न विरुध्यते । अत 
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पवेदमप्राृतमुपगानान्तरमाय दुपकारकतया क्रत्वङ्ग दुन्दुभिना- 

दाङ्गमेव वेदपि वोध्यम् ॥ 

अतश्च तादृशोपदिष्ठोपगानान्तरानुवदेन विधीयमानाः प- 

ल्यः न पाङ्ृतोपगाने ऋत्वङ्किवितिकाः । अत॒ पएवाप्राङतोप- 

मानान्तरविधिः काण्डवीणाचाक्य पव तस्येव मेदकत्वात् | 
पलीवाक्ये तु तदयुवादेन पल्लीमात्रविधानमिल्यवधेयम् ॥ ६॥ 

(७)-संस्करि चान्यसंयोगात् ॥१०॥ प्रया- 

जादिव्रदिति चेत् ॥११॥ नार्थान्यत्वात्॥ 

अञजनाभ्यञ्जनाख्ये सञरे ' गौगुरुवेन प्रातस्सवनेऽभयञ्जते ' इति 
श्रुतम् । तन्न भ्रकृतिप्रापताभ्यञ्जनायुवादेन कालद्रव्यरूपानकगु- 
णविधाने वाक्यमेदाद्वदयं विधातव्येनाभ्यञ्जनान्तरेण पराकाशा- 
ध्वयुदानवत् प्रारतकायैनिष्पत्तेः प्राङृताभ्यञ्जनस्य तदीयकाल- 
द्रव्ययोश्च बाध इति परि- 

यदि तावत्प्रकृतावभ्यञ्जनस्य दीक्चाङ्त्वाद्य्चायाश्च फटा- 
धानयोभ्यतासम्पच्यनुकू्खादष्टजनकत्वेनाभ्यञ्नस्याप्यदष्ार्थत्वं त. 

दोपष्टोमन्ययेनैतदभ्यञ्चनस्य तत्कायौपन्नत्वे तेव किञ्चितपमा- 
णम् । अथ त्वस्य दीक्षारूपत्वेऽपि शरीरन्छक्ष्णीकरणद्धासया क- 
तेसंस्कारकत्वस्याभ्युपगमादेककार्यत्वमुच्येत ततो नवनीतेन पर- 
रतौ शछक्ष्ीभावकरणेऽपि गौगुल्वन रुक्षीकरणात् न तस्य 
तत्कायोपन्नत्वम् ॥ 

अस्तु वा तत्तथाऽपि कतृसंस्कारस्य तदुत्तरभाविकारे- 
प्यमाणसवेपदाथां पकारकत्वात् प्रातस्सवनपूयैमाविपदा्थषु नव- 
नीताभ्यञ्जने बाधकाभावायुक्त एव समुचयः ॥ ५ ॥ 
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(८)-आच्छादने वेकाभ्यत्प्राकतस्य विकार- 
स्स्यात् ॥१३॥ अधिकं वा ऽन्या्थैत्वात् ॥ 
१४॥ समुखं च दीयति ॥ १५॥ 

स्वतन्ञे महा्रते ताप्यं यजमानः पारधन्ते भ॑मयं पल्ली 

इति श्चुतम् । तत्र ताप्यं धरतक्तकम्बट्ट इति माधवः । अ- 
च्रापि परधानोदेरोन त्यादिविध्ो पल्न्यादिपरिधानेऽपि त 

द्ापत्तः यज्मानोदेयेन तद्विधौ रायनादाचाप तदापन्तेरवद्यं 

ताप्योदिविशिष्े परिधानमेव यजमानाधयुदे्ेन बिधीयते, तख 

प्राकृतमेवातिदेद्तः प्राप्तेः पूव विधीयते, कमौन्तरमेव वेव्य- 

न्यदेतत् । तस्य च प्राङ्तकार्यापच्रत्वेनैव विधानात्पराकृतस्या- 
हतस्य निचृत्तिः॥ ` 

नच प्रङृतावहतस्य कौपीनपद्वाच्यभगलिङ्गाच्छादने 

विनियुक्तत्वात्तच च ताप्यदीनामयोग्यत्वात् योग्यतयेबोपरि- 
श्रारण एव तन्निवेद्ाप्रतीतेर्भिन्नकायेत्वेन नाहतनिच्सिरिति वाच्यं, 

कौपीनाच्छादन एव परिदधातिप्रयोगेणोपरिधारण ताप्यै. 

विधाने छक्षणापत्तेः 1 ताप्यीदिना कौपीनाच्छाद्नस्यापि कर्तु 
सराक््यत्वाख ॥ 

वस्तुतस्तु-अन्याच्छादनेऽपि “परिस्तृणीत परिधत्त वेदिम् 
इत्यादौ पसिदध्रातिपदधयोगात् यद्यपि न कौपीनाच्छादन पव 
तद्धिधानं, तथाऽपि अरङृतावापे ` अहतं वासः पारेघत्ते ` इत्यनेन 

कौपीनाच्छाद्न इवाचारप्रा्तोपरिनागाच्छाद्मेऽप्यहतविधानादि- 
छृतावपि तार्प्ये रमयन्रैव॒ विधानादुमय्रैवादतनिवृत्तिरिति 

प्राप्ते- 
एए.-- ४०1. 11. 36 
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कौपीनाच्छादने गृहस्थस्य कच्छादययसम्भवेन ताप्यादीना- 
मयोग्यत्वात् उपरिधारण एव॒ ताप्योदिविधिषरतीतेनै कौ- 
पीनाच्छादने अहतनिवृत्तिः । अत एव न्यायेनाचारप्राप्तोपरि- 

धारण एव प्राृताहतनि्वृन्िप्रसक्ती "वासांसि विभ्र॑सयति' इति 
प्रतिपत्तिविदोषविधायके वाक्ये वासोबहुत्वायुवादलिङ्गन समु- 

चयप्रतीतेमै तराप्यहतनिवृत्तिः । एवं च यद्यपि ताप्य कौ- 

पीनाच्छादनेपपि कथञ्चिदोभ्ये, तथाऽपि वासोबहुत्वाजुवादबले- 
नेव तस्याहतेन समुञ्चयः । द्ममयस्य तु कथमप्ययोग्यत्वा- 
दुपरिधारण एव विधिप्रतीतेवोसोबहुत्वासुरोधेन तत्रापि सः 

मु्यः ॥ 

अत एव यत्न न बासोबहुत्वाचुबादः यथा- विश्वजिति 

अवभृथादुदेत्य बवत्सत्वचं परिधत्ते इति श्रुते तत्रैकस्या बत्स- 

त्वचः कौपीनाच्छादनेऽथोभ्यत्वात्तत्राहतस्यातिदैशपाप्तस्यानिनरु- 
त्तावापि उपरिधारणे तन्निवृत्तिरिष्ैव । विशिष्य चेदं द्वादशे 
वक्ष्यते ॥ < ॥ 

({)-सामस्वयान्तरभरुतेरविकारः प्रतीयेत ॥ 
१६॥ अर्थं त्वश्रूयमाणे शेषत्वा्माकृतस्य 

विकारस्स्यात् ॥ १७॥ 

तन्नैव शछोकेन पुरस्तात् सदसस्स्तुबीत' इत्यादिना प्राह. 
तस्तोजालुवदेन शछोकाख्यसाममाज्रविधेर्दराख्यगुणान्तरस्या- 

पि विधेयत्वानुपपत्तवाक्यमेदापाद् कशुणदेव कमौन्तरत्वप्रतीते- 

स्तस्य चोपहोमन्ययेनादण्रथत्वात्समुचयः स्तो्ान्तरेः। न च 
प्राङृतस्तोत्राण्येवातिदेश्चतः पचेप्र्रच्यङ्खीकारेण गुणद्धयविरि्टठा- 
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मि विधीयन्तां तेन प्राञ्तसाश्चः प्राकृतदेशस्य च निघृत्तिरि- 

ति वाच्यं, स्तौतिधातोः पृवैविहिताविदहितसाधारणस्तोजमात्- 
वाचित्वेनातिदेशतः पूव प्राकृतस्तोत्राणामेव विशिष्योपस्थाप- 
का(मावेन विधिवशात्कमौन्तर्त्वप्रतीतेः । गृहमेधीये ‹ आज्यभा- 

गो यजति" इलयत्र तु आज्यमागपद्मेव पू्वैक्मणो विरिष्यो- 
पस्थापकमिति विशेषः ॥ ९ ॥ 

(३०)-अथं त्वश्रूयमाणे रोषत्वास्माृतस्य 
विकारस्स्यात् ॥१५७॥ सर्वैषामविरोषात्॥ 

१८॥ एकस्य वा श्रुतिस्ामभ्योत्परकतेश्वा- 
विकारात् ॥१९॥ 

तत्तद्धि कृतिवियोषे कौत्सं मवति, काण्वं मवति, वासिष्ठस्य 

जनित्रे भवतः, कोश्चानि भवन्ति" इत्यग्राङृतानि सामानि षि- 

हितानि । तेषां रचोपदोमन्यायेन सान्नध्रानात्कत्वङ्गत्वेऽवगते 

दषे सखम्भवद्यरषएटकट्पनाया अन्वाय्यत्वास्प्रारृतकगश्चराभिन्यक्ति- 

द्वारकत्वावगतेः प्राकृतसान्नां निवृत्तिः । न च कोत्साद्याधा- 

रभूतयो निऋगश्षरमियक्त्यथेत्वेनैव कण्वरथन्तरवत् कौत्सा- 
देरङ्गत्वावगतेस्तदनु रोधेन च कचामप्यथेप्रकाडहानद्धारा कतुप- 

कारकत्वोपपत्तने प्राङृतसामबाधकत्वमिति वाच्यं, कण्वर- 

थन्तरयोनिवत् कोत्सादियोनेः कतुप्रकरणे पाठाभविन पथगा- 

म्न(तस्य कौत्सादेः प्रकरणे विनियोगमाज्करणेन यावत्तदाधा- 
रभूताया ऋचोपि तदन्यथाऽुपपत्या क्रत्वङ्गत्वमाक्िप्यते ताव- 

दतिदेशप्रमाणावगताङ्गभावानामेव ऋचां कोत्साद्याधारत्वमा्- 

कटपनेन् प्ाकृतसामवाधो पपत्तेः ॥ 
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अत एव 'उद्वपन्ति' इत्युद्धापश्चव्रणाचुरोधनापि तस्यावदह्यक- 
त्वाञ्च । अत एव न कौत्सादीनि सर्वेषां प्राङृतसाश्नां निष- 
तेकानि । यदि ह्य प्राकृतस्तोत्रायुवदेन तानि विधीयेरन्, 

ततदशरन्यायनोपदिषटसाश्रेव निराकाहुत्वात् तद्धिषयेऽतिदेशस्ये- 

वाकट्पनेन मवेत्सवेसामवाधः । इह तु अतिदेशकव्पनोत्तर- 

मुपदोमन्यायेन कौत्सादेविधिवैयर्थ्यान्यथानुपपच्याऽन्यतराकाक्ष 
येव कोर्सादिविधानात्तस्य च तावस्समसङ्खयप्राङृतसामवाधे- 

नापि परिहयारोपपन्तो सवैवाघे प्रमाणाभावः । अत पव यत्र 

प्राङृता्ञुवादेन वेङृतविधिः यथा 'आभ्चेया प्रहा भवन्ति 
आग्नेयीषु स्तुवते इत्यादौ तन्न प्रायरस्सर्त्रैव वैङतविधि- 
रिष्टः ॥ १०॥ 

(१ १)-स्तोमविवृदधौ त्वधिकं स्यादविवृद्धौ द्र 
भ्यविकारस्स्यादितरस्याश्रुतित्वाञ्च ॥२०॥ 

यञ्ज यथाप्रृद्येव स्तोमः यत्र वा न्यूनः यथा चिचरद्- 

्रिषुदभरिषटोमः' इत्यादौ त्नोपदिषेः कौत्सादिभिः प्राङ्घतार्ना 
तावत्समसङ्खयाकानां वाध दत्युक्तम् । यत्र तु प्रङृ्यपेक्षया 
विवृद्धस्तोमकता, यथा "एकविदोनातिराभरेण प्रजाकामं याजयेत्, 
त्रिणवनाजस्कामम् ̀  इलयादौो 1 तच्नोपादिष्ठानां राजसामादीनां न भा- 
छृतसामनिवतेकता श्रुतसङ्खयासम्पत्तेरुपदिष्ठातिदिष्टसामविरिष्- 
मन्त्ररेवोपपत्तेः । अत एवागमेन सङ्खचापूरणमप्युपदिश्रातिदि. 
छैर्समुच्ितैरपि तदपूरण इति चश्ष्यते ॥ ११ ॥ 

(१२)-पवमाने स्थातां तस्मिन्नावापोदापवर्श- 
नात् ॥२१॥ वचनानि त्वपूर्वत्वात्॥२२॥ 
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विब्द्धौ परलयक्चश्चुतानां राजसामादीनां सङ्खचासम्पत्यथेमा- 
गस्यमानानां च प्रातप्रधानं गुणावृत्तिन्याय्यत्वात् सङ्खचासम्प- 

तये च सवैस्तोजेषु समुचित्यावाये पराप्ते जीणि इ वै यज्ञस्यो- 
देराणि गायञ्ी ब्रहत्यनुष्रुप्, अत्र दयवावपन्ति अत एवोद्धपन्तिः 

दाति वचनेनाप्राक्षिबरखवन्धविधेशाक्तिकेनेतर स्तोतु आवापपरि- 

सङ्खयानात् पवमानस्तोत्रयोरेव सः । न चानेन पवमानस्तोज्रयोरेव 

गायन्यादिकग्मिन्नकषक्ष्वेव, सामाघापपरिखहयानेऽपि स्तोत्रान्तरे 

तत्परिसङ्खयायां मानाभाव दति वाच्य, अन्न पवमानपदानुपा- 

दानात् प्रत्युत यज्ञपदोपादानेन यज्ञसम्बर्धिगायच्यादिभिन्नक- 

ष्वव सामाचापपरिसङ्खयावगतेः स्तोजान्तरेऽपि तत्पारेसङ्कया- 

वदयकत्वात् । अत्र हि कगयिकरणकत्वश्रवणाद्ावापस्साममा- 

त्रविषयोऽन्यस्याप्रसक्तैः । अतत एव गायञ्याद्योऽपि पवमान- 

स्तोत्रसम्बन्धिन्य प्व स्तोत्रान्तरे तासासभावात्, नतु सामि 

भरन्यादिसम्बन्धिन्य इत्यपि ध्येयम् ५ 

इयं च प्राक्षपरिसङ्कयाऽपि ओओती, पवकारेणान्ययोगन्या- 
वृत्तेरुक्तत्वात् ! अत एव नास्यां चदोप्यमापे । न चेवकारा- 
थेस्यान्ययोगव्यावृत्तिरूपस्येतरपदार्थेप्वन्वयानु पप्रत्तिः, भूत एव 

घरोऽस्तीव्यादौ पएवकारा्थस्यान्ययोगन्याच्रत्तिरूपस्य प्रतियोगि- 

तासम्बन्धेन घरेऽन्वयाङ्गीकासयान्, भूतखस्य च प्रथमतः कि- 

यायामन्वितस्यापि प्ठिकोऽन्यपदार्थेऽन्वय इति भूतरभिन्ना- 

धिकरणे सखंयोगसम्बन््रावच्छिन्नप्रसियोगिताकामावप्रतियोगी घटः 

इत्यथवोधो पपत्तेः । भूतरुपदस्य च पा्टिकस्सम्बन्धो घट पदे- 
नापि, अन्यथा भूत एवाकाश्च इत्यस्थाप्याप्रत्तेः । अत एव 

भूतलचृत्तिधैट उक्तविध्ाभावम्रतियोगीति वाक्षयाथेः ॥ 

अतश्चापि गायन्यादिषु तद्धिन्नकगधिकरणकाभावप्रति- 
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योगी सामावापः कायं इति शाब्दवोधेऽपि प्रापताप्राप्तविवेकेन 

तद्धिन्नकष्च सामावापामाव एव विधीयत इति युक्तेयं श्रोती 

परिसङ्ख्या चदोष्यरहिता च॥ 

अतश्च राजसामादीनां प्रत्यक्चश्रुतानां सङ्खयासम्पस्यथ- 

मागस्यमानानां च साख्नामावापः पवमानविषय एवात सिद्धम्। 

अत पव स्तोजान्तरे सङ्खया सम्पत्तिरभ्यासेनेव ॥ 

वस्तुतस्तु नाज प्रा्षपरिसङ्खयया, तथात्वे (न तो पशौ 
करोति ' इतिवन्नचायप्राक्स्यापि रास्रीयत्वन तद्मावयोधने वि- 

कट्पापत्तेः । पकरसिमिन्नेवकारपदे उदे्यविधेययोदेयोरप्यङ्ीका- 

रेणेकप्रसरताभङ्गापत्तेश्च । अपि तु न्यायप्रवृत्तेः पूवैपरवृत्यङ्गी- 
कारेण गायच्यादिषु सामावापविधिरेवायं परिसङ्खयाफटखकः । 

अत एव एवकारर्थोसप्ययुवाद एव ॥ 

न च गायध्यादीनामुदेर्यत्वेऽनेकोदेशः। अबेव्यस्यैकस्यो- 

देश्यपरत्वेन तद भावात् । सप्तम्याश्च प्राधान्यपरत्वेऽप्याघेयत्व- 

सम्बन्धतात्पयेग्रादकत्वान्नास्यसम्बन्धेन सामावापावाधः॥ 

~ ५ ७ 

यद्यपि च गायञ्यादिषु सामाचापे विदहितेऽपि न स्तो- 

स्तरे तवाकाङ्काश्ान्तिरिति नाज्ाश्वाभिधानौन्यायेन फर्तः 

परिसङ्चात्वं, तथाऽप्यावापविधेः प्रयोजनजिक्ञासायां प्रयोज- 

नान्तरासम्भवे गमकविधथेव स्तोचान्तरेष्वभ््यासविधिकस्प- 
नेन परिसङ्खयाफरकत्वोपपन्तेः ॥ 

अत एवाविच्द्धस्तोमफे कतौ उपदिषटकोत्सादिनिवेशार्थं 
यत्र॒ कुर चित्स्तोतरे प्राकृतसामोद्धापे नियमेन पाते ' अत पवो 

पर्ति ' इत्यनेन गायन्यादिभ्यो उद्वापस्य श्रुलया फ्तो वा 

नियमकरणात्र् स॒ नियमविधिरेवेत्युक्तं कौस्तुभे ॥ 
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तत्त्वं तु आवापविधिबलादेवोद्धापस्याथैखिद्धत्वात् अयम- 

चवाद एव तत्स्तुलय्थः । अत ण्वावापविधेरपि बिबुद्धस्तो- 

मारे परेसङ्कयाफरकंत्वं अविच्द्धस्तोमांशो नियमफरकःत्वमि- 

यपि बोध्यम् ॥ 
१५ (५. @ क, द. वस्तुतस्तु--आवापविधिरयमनारभ्याघीतोपि न प्रतौ नि- 

विष्ठाते, तत्र क्रस्मिन्नपि स्तोत्रे आवापाभावात् । तथाहि - बहि- 

ष्पवमाने तावन् साक्नोऽप्यास एव । ऋचां तु नवानामेव पाठ 

दति न तत्र कस्याप्यागमः । एवसितरस्योः पवमानयोः याव- 

त्सङ्खयै ऋचां साख्नां च विधानादेव नावापः । आस्यपृष्ठाभ्चे- 

ष्रोमस्तोेषु त॒ साश्नां ऋचां चाभ्यासादेव स्तोमसम्पत्तिरिति 

न कोप्यावापविधेर्विंषयः ॥ 

अत एव प्रकृती आन्यादिस्तोतरेषु एकैकसामविशिष्टेकेक 

तृचाख्रानात् स्तोमसम्पत्यथे सामान्तराणां ऊगन्तयणां चागमे 

प्रापेभपे नानेन वचनेन तत्परिसङ्खया, पवमानयोरावापप्रस- 

क्त्यभावेन तत्रावापविधिमुखेनेतरस्तोजेषु तत्परिसङ्खयापकस्या- 

स्य प्रारृताञ्यादिविषयत्वानुपपत्तेः । अत एव प्रकृतावाल्या- 

दिस्तोतेषु स्यायप्राप्तोऽप्यागमः (चजेच्छन्दा आवापो माध्यन्दिनः 

पवमानः पञ्चसामा, पञ्चच्छन्दा आवाप आभवः पवमानस्स- 

पसामा' दति पवमानद्भयदिधावावापपद्श्रवणात् परिसङ्खया- 

यते ॥ 

अन्न हि प्ररृतौ पवमानद्धये आवापाभावेरप्यावापसमाख्या 

प्रकृतौ विकतो वा यत्र यत्रावापप्रसक्तिः साभ्तैव, न स्तोजान्तर 

दत्येवंपरा सती प्रकृतावपि स्तोजान्तरेऽभ्यासविष्यापादनद्धारा 

आगमपरिसङ्भयाथा विज्ञायत । अतो विुतावपि तत एव 
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स्तोचान्तरेष्वभ्यासखविधिसम्भलान् (न चीणि ह वा" इत्यादिवचनं 

श्रुल्ा फटतो वा तत्रषवापपरिरङ्कचाथेम् ! आपि तु विवृद्धः 

स्तोमके क्रतौ परवमानद्रये सङ्खया सम्पस्य्थ ऋक्सामयोरुमयो 

रागमे प्राप्ते गायञ्याद्यधिकरणकसामावापविधस्तादशकच्छगभ्या- 

ससस्पादनद्धारा ऋगन्वरागमपरिसङ्धचःथेः पवमानचरत्तत्रषठभा- 

दयधिकरणत्वपरिसङ्ख्याथो वा॥ 

एवं चाविच्रद्धस्तोमके कौत्सादीनां न्यायादेव पवमान- 

द्य एव पाङतकऋगधिकरणकाबापसिद्धौ * अर द्येवावपन्ति ' 
इत्ययं पवमानवृत्तितिष्टमाद्यधिकरणत्वव्याचृत्तिफटको गाय- 

उयाद्यधिकरणनियम इति ध्येयम् । अत एव ' उद्धपन्ति' इत्ययं 

तदंशे त्वनुवाद प्व । सवथा राजसामादीनां पवमानयोरेव 

निवेश इति सिद्धम् ॥ १२॥ 

(१ ३)-विधिराव्द॑स्य मन्त्रतवे मावस्स्यात् तेन 
चोदना ॥ २३॥ शेषाणां चोदनकत्वान्- 
स्मात्सवत्र श्रूयते ॥२४॥ 

सवै "आश्नेयोऽ्टाकपालः' इत्यादौ कि विधिगत पव दे- 

वता शब्दस्त्यागादावुच्ारणीयः, अथवा नायं नियम इति {च 

न्ताया-- 

न वावच्छब्दस्थेव देवतात्वं, तद्धि अथमनङ्खीकृत्याङ्कीकृलय 

वोच्यते ? न तावदाद्यः, अस्नचादिशब्दानास्थपरत्वस्य खो- 

कवेदयोः प्रसिद्धत्वात् अथेपस्त्वाभावे अभ्रयादिशन्दानां पा 

तिपदिकसज्ञाभावेन बिभक्त्याद्यनापत्तेश्च ॥ 

नान्त्यः । अथवाचित्वे तस्येव दैवतात्वोपपत्तौ अभश्मया- 
दिपदे रब्दटक्षणायां प्रमाणाभावात् । न च तत्र त्यज्यमा- 



अधि १३. भाद्दीपिकासहितम्,. 289 

नद्रभ्योदेदयत्वरूपदेवतात्वासम्भवः, द्रव्यल्यागकारीनोचारणकरम- 

त्वरूपस्य तस्य शब्द धमेत्वादिति वाच्यं, उदेदयत्वस्योच्चारण- 

घरितत्वे प्रमाणाभावेन द्वव्यत्यागकाडरीनन्ञानकमत्वरूपस्य त- 

स्यार्थऽ्प्युपपत्तः । न च ज्ञानस्यापि खब्दोच्ारणाधीनत्वमे- 

वेत्येवं नियमोऽस्ति । द्रव्यादिसम्बन्धिदरौनादिनाऽपि स्मर 

णोपपत्तेः । अतद्रब्दोच्यारण एव प्रमाणामावे विधिगतशब्द्- 

नियमस्य दूरापास्तत्वमेव ॥ 

अस्तु वोदेदयत्वश्योचारणघटितत्वं, तथाऽप्युज्चायेमाणश- 
व्द्प्रतिपाद्यत्वमेच्र देवतात्वमिति न तस्याथऽससम्भवः | न च 

तथाऽप्युचायमाणशब्द्विशेषापेक्षायां श्रुतत्वाद्धिधिगतशब्द स्यैव 
नियमो भविष्यतीति वाच्य, श्रुतश्ब्दस्याधं विधाय चरिताथस्य 

दाब्दनियामकःत्वा नुपपत्तेः । आकाङ्कायाः चाचकपदमाजग्ररणे- 

नापि शान्तेः । इतरथा दरुव्यवाचिपद् स्थरेऽपि यज्-.बीदहीणां 

मेध सखमनस्यमानः' इत्याद विरतौ भ्रयज्गवादिचसरवृ हप्रसक्तिः 
तज्ञ विधिगतश्ब्दनियमापत्तेः । यद्यपि च द्रव्यस्य स्वरू- 

पीव कमणि समवायः, देवतायास्तु रब्दद्वारेणेत्येतावानस्ति 

तयोर्भेदः, तथाऽपि श्रुतरब्दस्याथं विधाय चरितार्थ॑स्य शब्द् 

विशेषापेक्षायामुपरस्थितत्वात्तस्यैव नियमे तुल्यत्वमेव ॥ 

किञ्चैव यत्र पयौयदाब्दद्वयधयोगः, यथा-~अञ्चये पावकाय 
इत्यादौ, तत पदद्धयश्रयोगो मवतः कथं सिद्धयेत् । तञ द्य- 

पेक्षायामेकशाब्दानियमस्यैवपपत्तौ शब्द द्वयनियमे प्रमाणामावः। 

अतो न क्रापि त्यागारौ विधिगतश्चब्दनियम इति प्राते 

न ताबदुच्च(रणमन्तरेणेव ज्ञानमा्रेणाथेस्य देवतात्वे त- 

थात्वे ` अश्चये पावकाय" इत्यदावथस्येकेनापि पदेन विधानस- 
{2 एा४.-- #५1.. 11. ७१ 
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म्मवे पदद्यवेयर्थ्यापत्तेः । अत एव यद्यपि पुराणादि पयोरोचनया 

पावकपदमद्धिविशेषवाचि, तथाऽपि तेनैवा्नित्वसमानाधिकर- 
णविरोषधर्मोपरस्थित्यु पपत्तरञ्चि पद वेयथ्यांपत्तिः । अतदिशष्टाचा- 
यानुरोधेन च राब्दोच्चारणमाव्यकमेव । अत एव “प्रजापति 

मनसा ध्यायेत् इत्यादावेव तदमाबो वाचनिकः ॥ 

नामगोत्रे समुच्ायं सम्यक्श्रद्धान्वितो ददेत् । 
सङ्का देशकालादि तुभ्यं सम्प्रददे इति ॥ 
न ममेति स्वसत्ताया निवृत्तिम पि कीतेयेत् । 

दानहोमादिकं कुयोदेवं श्द्धासमर्वितः ॥ 

दति हेमद्विधृतन्रृद्धर्बासिष्टवचनाचायमथ निर्णीयते । अतश्च 

लाघबाद्धविस्त्यागकारीनविदहितशब्दोचारणकमत्वमेव देवतात्वं, 

न तु निरुकन्ञानकमेत्वं, न वा ल्यागक्ारीनोच्चारणकमींभूत- 
राब्दप्रतिपादयत्वं गोरवात् । अच यारच्छिकयत्किश्चिच्छन्दो- 

चारणमादायातिप्रसङ्गवारणाथं विहितेति । इदमेव च तद्धि- 

ताथः । अतः प्रधानभूततदयौजुरोधेनाञ्चचादिप्रातिपदिके राब्द- 
छक्षणामप्यङ्गीकृलय तस्येव देवतात्वं विधिना विधीयते ! णवं 
च पदद्वयस्थले उभयोरपि समुचयेन देवतात्वं समुचयश्चैक- 
लाक्योपाद्ानादिना बोध्यः । अथेस्य तु आ्ुषङ्किकतया प्रती- 

तेरवश्यकत्वात् तादशशब्दप्रतिपायत्वरूपं भाक्तं देवतात्वमष्य- 

थसिद्धमिति न तच्छाखेण विधीयते ॥ 

पतेन शुद्ध स्याथेस्यैव देवतात्वं, देवतात्वं च द्यागकाशी- 
नोच्चारणक्रमीभूतशब्द् प्रतिपाद्यत्वम्, तच्च *अश्नये पाचक्ताय' 

इत्यादौ एकस््मिन्नेवा्थे तत्तच्छब्दघरितं देवतात्वद्धयं तच्चेकवा- 
क्यो पाद्ानात्लमुचिवं, तेन न तन्रैकपदोच्ारणापस्षिरि्त्यपास्तं, 
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गुसभूतदेवतात्वे तद्धितादिश्क्तिकल्पनायां गौरवात् । उक्ताथ- 

स्यान्यरुभ्यत्वा्च ॥ 

एतेनैव ‹दाब्दविदि्ठाथे णव प्रातिपदिकठक्चषणासङ्गीकृलय 
तस्यैव निरुक्तदेवतात्वेऽन्वयः' इति स्य्ष्यसुधाकूत्स्वारस्यमप्य- 
पास्ते. तद्धिता पदशक्यतावच्छेदके गौरवात् । अतद्दाब्द् एव 
वाक्याथोन्वयीत नान्यशब्द प्रयोगप्रसक्तेस्त्यागकाखे । आवार. 

नादिमन्ञेषु तु पटितत्वादव नान्यशब्द्प्रयोग इत्ति निर्धिवाद- 

मेव । तच्रत्या्िपदे परं न रखनब्दटक्चषणा शब्द्वद्थस्यापि 

तत्प्रतिपाद्यत्वसभ्वन्धेन यागसम्बन्धात्तस्यैव दाक्ल्याऽ््रचादिप- 

देन स्मरणोपपत्तेः । अस्य चाधिकरणस्य र्षणोपयोग्यभ्रि- 

माधिकरणोपोद्धाततया खक्षणसङ्गतिः ॥२१२॥ 

(३ £)-तथोत्तरस्यां ततौ तत्प्रकृतित्वात् ॥२५ 

विकृतौ ‹ सौर्य चरम्" इत्यादिना यागे सूथंशब्द स्यैव पूवा- 
धिकरणवद्धिधानेऽ्पि आवाहनादमन्तरेष्वञ्मथादिपेस्तदथैस्येव 
प्रकारानादिदापि तस्येव कतैव्यत्वात् तत्न च प्रकृतिप्राप्ताभि- 

पदे निवृत्ते तल्यरकष्दाकसूयैपदोहवन् तत्पयांयादिव्यादिपदोहेऽ- 

पि बाधकाभावः । न॒ चानेकपदम्राप्तावुपस्थितत्वात् सूयेपद्- 

स्यैव नियम इति शाङ्कचं, तथात्वे प्रेयङ्गवे पुरोडाशे धानासु 

वा च्रीहीणां मेध इति मन्ते यवभियङ्गादिपद स्थेव नियमेनो- 

हापत्तेः ॥ 

न च विधिवाक्ये सैदेवताया मावनयामेव सत्तमनव- 

माच्यस्यायेनास्वयादयःगमाे तस्या विधानामावेन प्रयोगान्वयित्वा- 

वगतेस्साङ्गघधाने तन्परा्षावावाहनण्दौ प्राछृततत्पारस्येतराङ्गेषु 
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तत्परिसङ्खयार्थत्वेऽपि परकृतावावाहनादिमस्बेषु अथिपदनियम- 

वत् विकृतावपि तेषु सू्य॑पदनियमोपपत्तिरिति मूखोक्तं शङ्कचम्। 

द्रव्यवदेवतायास्सत्यपि प्राथमिके भाचनान्वये अरुणात्यायेनो- 

तरकाटिकान्वयस्य यागमाच्र एवाङ्गीकासदावाहनादौ तदघा्ेः। 
इतय्था द्रव्यस्यापि साङ्गप्रधानसम्बन्धापत्तेः देशकारुकतैभि- 

न्नाम्पं द्रव्यदेवतार्दनाशरुत्प्यन्वयित्वस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च ॥ 

किञच--साङ्यागभावनायां गुणत्वेन देवतान्वयेऽप्यावाह्- 

नदिरदैवतासस्काराथत्वान्न आश्चयं, सो्यमिदयादितद्धितेनावाहनादौ 

तद्विनियोगर्शक्यते कतम् । अतः आवाहनादिमन्बस्य लिज्ञ- 
> (ट 

देव देवतासंस्कायार्थत्वपरतीतेर्विकृतो चाञ्चिपदनिचरत्तौ जातायां 

सूय॑वाचियावत्पदध्राप्तौ न किञ्िद्वाधकमिति प्राप्ते 

न(वाहनादिमन्बेषु प्रकृतौ लिङ्गकस्प्या श्रुतिः तत्तद्रकृत- 
पूवैसम्बान्धिनीं देवतां तत्तद म्नयादि पदैः प्रकाश्लयेष्रेति एवेविधा, 

येन विृताच्थिपदस्य रोपे सूयप्रकाशकयावत्पद्प्राक्षिभेवत् । 
न त्वेतदस्ति, अनेकश्युतिकस्पनापत्तेः 1 कन्तु प्रृतापूवै सम्बन्धिनीं 

देवतां विधिगतराब्देन प्रकारयेदिल्येवविध्ा एकैव ¦ अतश्च तदर्धं 

विरृतावाप विधिगतशब्दप्रयोग एवावद्धक इति न सूयेपयी- 
यणां प्रयोगः । अत एव द्रव्ये नैचविधश्चुतिकट्पनासम्भवः। 

तथास्वे ' बीहीणां मेय इत्यादौ प्रकृतावेव यवपदप्रयोगापत्तेः। 

अपि तु प्रकृतापूवेसाघ्नीभू्नं द्रव्यं जीहिपदेन प्रकारायेदिष्ये- 
वविधा । ततश्च धानादिषु नीहपदे निवृत्त यवभ्रतिपादकस- 

करुपयोयपदप्रापिरविरुदधा । 

अस्तु वा प्रकृतावेव नान्तसयकसिद्धस्याप्यथंस्य यागा 

ङ्तया तत्पकादानस्यायुपयोगात् यागा ङ्गभूतस्य शब्दस्यैव वि- 
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नाऽपि टक्षणामावाहनादिमन््रगताश्रयादिपदेनाथंस्मरणद्रारा स्म- 

रणम् 1 तथा चैव लिङ्गकट्प्या श्रुतिः विधिगतदाब्देन स्वनि. 

ष्राक्तिप्रयोञ्यशाब्दबो धो पधायकराक्लाश्रयत्वरूपसम्बन्धभ्रयोज्य- 

स्पृतिद्वाराभपूवैसाधनीभूतदेषतात्वा्रयत्व।वच्छिन्नं संस्ुयादिति। 

सम्भवति दयक्तविधशाब्दवोधविषयस्याथैरूपस्यैकस्य स- 
म्बन्धिनः शाब्द्वोधात्थकेन द्रौनेन तादराबोधोपधायकराक्लयाध्र- 

यःवसम्बन्धेनापरसम्बन्धिनः शब्दस्य स्मरणम् । एवंचोदै- 
रय तावच्करेदके साघ्रवमपि । ततश्च विकृतावपि पर्यायाणाम- 

प्रसक्तिरेव । न चा (अश्रये पावकाय" दत्यादितिकृतौ राब्द्- 
द्वयस्य आवाहनादिमन्त्रेष्वप्रयोगप्रसङ्गः । अथस्येवोदेश्यताम- 

ङ्क्य प्रकादाकत्वपक्षे हि तस्थेकेनैव स्मरणसिद्धेरितसवेय- 
थ्यैमित्यपि शङ्कयेत ॥ १४॥ 

(१५)-प्राकृतस्य मुणश्रुतो सगुणेनाभिधानं 
स्यात् ॥२६॥ अविकाये वाऽथ॑रशव्दानपा- 

यात्स्याद्रभयवत् ॥ २७॥ तथाऽऽरम्भासम- 

वायाद्वा चोदितेनाभिधानं स्याद्थेस्य श्रु- 
तिसमवापित्वादवचने च गुणराखमनथ- 
कं स्यात् ॥२८॥ द्रव्येष्वारम्भगामित्वा- 

दर्थे विकारस्साम्यात् ॥२९॥ 
अशस्य देवतात्वपश्चे रब्दस्य वा देवताखपक्षे यत्राथं- 

# ~ ॥ ् (~ ुः (५4 
दयं रब्दद्येनोच्यत, यथा-^अग्रये ात्तेकाभ्यः' इत्यादा, तच 
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दयोरेकबाक्योणादानेन समुच्यप्रतीतेरुभयोरपि व्यागे आवाह. 

नादिमन्त्रेषु वोच्ारणं निर्विवादमेव । यत्र तु प्राकृल्यां त 

त्स्थानापन्नायां चा कथिद्रणदशरुतः (अश्मये दाच, अश्नये पवमा- 

नायः इत्यादे तत्र कि गुणवाचकं पदमपि लयागक्रारे आवा- 
हनादिनिगमेषु च प्रयोक्तव्यं न वेति चिन्तायां - 

'सा वां एषा सवेदेवत्या यदजा वश्या वायन्यामाखरमेत' इत्य 

प्रकृतिप्राप्चद्रव्ये वश्ात्वगुणबिधानेभ्पे " न तस्य छागस्य वपायाम्- 

इति मनर वरात्वगुणप्रकाशनाथे तत्पद् प्रयोगः । एवःमेहाप 

विहितेऽप्यथेरूपदेवतागुणे तस्परकादास्य प्रयोजनाभावात् न त- 

द्वाचकं पदं त्यागकारे आवहनादिमन्रेषु वोच्यारणीयामात 

प्राप्ते 

वशास्वगुणस्य स्वरूपेण क्रियान्वयवदिह देवतागुणस्य 

स्वरूपेण क्िथान्वयाभावाततद्वाचकराब्दस्याप्यप्रयोगे विधिवेय- 
थ्यौपत्तरथदे वतापक्षऽ्पे तद्वाचकपद्श्रयोग आवद्यक एव । 
राब्द्स्य दवतात्वपक्षे तु सुतराम् । 

यत्र तु इयोः पर्यायता पुराणादि पर्याखोचनया एकस्यैव वि 
शिषए्मथेवाचकत्वं पदान्तरं तु सामान्यवाचि, यथा --* अश्मये पाव 

काय ' इत्यादौ, पावकरब्दस्याञ्निविरोष रूपाभ्निसन्नतिवात्वस्य 
पुराणादौ प्रसिद्धत्वात् तत्र पावकपदेनैव विरिष्टाथ॑प्रतीतिसिद्ध 
अभ्रिपदप्रयोगो यद्यप्यथेस्य देवतात्वपक्चे तथा नोपपादयितु 
रशक्यस्तथाऽपे राब्ददेैवतात्वस्यैव पूव साधितत्वात् तापि 
पदद्यश्रयोगो नायुक्तः ॥ १५॥ 

(१६)--वृधन्वान्पवमानवद्िरोषनिदेशात् ॥ 
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३० ॥ मन्त्रविशेषनिदैरान्न देवताविकार- 

स्स्यात् ॥ ३१ ॥ 

पवमनेष्टिषु आज्यभागो प्रकृत्य ‹ बुघन्वानाञ्नेयः कार्यः, 

पावकवान् सौम्यः इति श्रुतम् । तत्र नकारदछान्दसः । 
चृध्वानिल्यथेः । त्च किमियं चुधवत्ता पावकवत्ता च 

देवताविशोषणत्वेन विधीयते? उत मन््रविरषणत्वेन वा इति 

चिन्ताया- 

दु धराब्दोपेतमन्बविशेषपरत्वे बुधरब्दस्य राब्दलक्षकत्वा- 

पत्तेश्वै्ररूपाःथ एव रछाघबाद्धिधीयते । न च यदपि नाचि. 

विरोषणत्वेन विघातं शक्यते तद्धितार्थ बत्तस्वाभिपदस्य वि- 

शेषणान्तसयासहत्वात् । तथाऽप्याप्नेयपदोक्तयागोदेरोनेव वृधा- 
ख्यगुणो विधीयमानो ऽपरिल्यक्ताथिसम्बन्धोदे रेन विहितत्वान्ना- 

धिबाधकत्वन विधीयते, भपि तु तद्धि्ेषणत्वनैव । एवं 

पावकवाक्येऽपि । अतश्च लागे आवाहनादिनिगमेषु च बधा 

दिगुणस्याप्थुदेख इति प्राते - 

नाग्नेयादिदेवतातद्धितेन यागग्रहणं 'सूक्तहविषोः' इति स्मु- 

त्या सूक्तहविषोरेव नियमात् । नप्याज्यव्रहणं पुस्त्वानुपपत्तेः। 

बृधादिदेवतायार्समरुचयेन बधिन वा विधाने आल्यमागस्या- 

म्रेयत्वादिनिरदैशानुपपत्तेश्च । अतस्घुक्ततद्धितमङ्गीकृत्य मन्त्र 

मेवा्चेयशरुब्देनानूचय तदुदेरोन ब्रधवत्ता विधीयते । म तु 

यागमुदिदय । तद्धितस्य यागे “वेश्वदेवेन यजेत ` इतिवह्क्षणा- 

पत्तः । न च रधदिरब्दस्य तवापि शब्दपरत्वे रक्षणापत्तिः, 

तृधा दिरूपाभैस्यैव प्रतिपाद्यतासम्बन्धेन मन्त्रसम्बन्धित्वत् 
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बृधादिरूपाथवच्वस्थेव मन्बोदेेन विधानोपपत्तेः । प्रत्युत 
देवताविशेषणत्वपश्चे पूवोक्तरीत्या शब्दस्यैव विधेयत्वेन शाब्दल- 

क्षणापत्तिः ॥ 

न चैवं प्राकृतस्येव मन्त्रस्य ट्चणादिना बुधादिरूपाथै- 

प्रकाराकत्वापत्तेने वुधादिपदोपेतमन्जविशेषविधिरूपसिद्धन्त- 

सिद्धचापत्तिः । भाष्यकारङिखनस्वारस्यात् प्रचमानेष्य्यङ्गभूता- 
स्यभागक्रमेऽनेकेषामश्चिसोमदेवस्यमन्त्राणःमाश्नानावगतेस्तेः प्राकृ 

तमन्त्राणां बाधात् । अप एव वैकटिपकानेकमन््प्रासौ तत्त- 
क के च दाज्यभागाङ्गभूतमस्बोदेरेन वृधादिप्रकाद्रकत्वबिधानात् (अभि 

स्तोमेन वध्य ' इत्यादिमन्बयोरेव नियमसिद्धिः। प्व च म 

न्बान्तराणामुत्कषं इत्यादि वोध्यम् । वदि त्व्रानाश्वासस्तद्ा 

वृधपावकबवन्मन््रयोरेव आज्यभागक्रमे समास्ननिन प्राकृतमन््र- 

बाधो द्रष्टव्यः॥ 

अत एव लिङ्गादव नच्तन्मन्जयोस्तत्तदाल्यभागाङ्गत्वस्सिद्ध- 

रिदं वचनद्वयमनुवाद् एव पवमनेष्रिस्तुल्यथेः । अभ्युदयशिर- 
स्कत्वसिद्धचथं वा विधिः। न तु ब्धादेर्दवतात्वा्ेधायकं 

समुचयेन बाधेन वा, तत्र देवताविधावाश्नेयत्वादिनिर्देरानुप- 
पत्तेः । यच तु तत्पदोपेतमन्बा दारतयीष्येव परसिद्धाः केवलं 

विङृतिप्रकरणे एवविधवचनाश्नानं तत्र गमकास्तस्वटेनेव प्रा्र- 

तवाधन पन्त्रान्तरविधिः } गमकाभावे तु पाकृतमन्व एव टश्च 

णादिना तदथप्रकारानं प्राक्रतमन्बस्यैव प्रकाराकत्वस्तम्बस्धेन 

तद् थैव विध्युपपत्तौ तद्वाचकपदोपेतमन्त्रान्तरविौ गौरवादिति 

ध्येयम् ॥ १६॥ 

(१७)}-विधिनिगममेदात् प्रती तस्मकतित्वा- 



अधि. १७.] माष्दीपिकासदितम्, 297 

हिकुतावपि मेदस्स्यात् ।॥ ३२॥ यथोक्तं 
वा विप्रतिपत्तेनं चोदना ॥ ३३॥ 

यन्न पकरतवेव द्व्यवाचकपर्द् जीहिपश्वादिरूपं श्रुतम्, 

तत्र तस्य कमणि द्व्यविधायकत्वेन चरिताथैत्वात् न ैवता- 

पदवच्छब्द्विधायकतः । अत एव व्यागाठे चतुथ्यैन्तकषेवता- 

पद शाब्द्वोधपयैवसानाय प्रल्यक्षानि्िष्टा सा व्यक्तिरिद् पदेनैव 

परामषेव्या न तु विधिगतपुरोडाशादिपदेनेखयपि व्यक्तम्! पु- 

रोडारत्वावनच्छन्नस्य द्यागासम्भवात्) निगमघु तु यत्र यः 

पठितः स एव तत्रेव्यापे निविवादमेव । यथा “वीदह्ीणां मेध, 

छागस्य वपाया मेदसः इत्यादौ । विकृतावपि बीदहिच्छागादि- 

सत्वे स एवेद्पि तथा ! यत्र तु "गौरनुबन्ध्याः इत्यादौ पा- 

कृतद्रन्यबाधेन द्वव्यान्तस्चिधिः तच्च छागपदलोपेन पद्ान्तरप्र- 

क्षेपे प्राप्ते न तावद्धोपदमेवेति नियन्तुं राक्यं, गोपदस्य विधे- 

स्थस्य द्रव्यविधानेन चरिताथेत्वात् । न चोपस्थितत्वाद्धिधिगत- 

स्येव पदस्य नियमः, अर्थोपर्थित्या तद्वाचकपदमात्रोपस्थितेः 

विधिगतपदस्येव प्रयोगे विध्यन्तरकल्पनागोरवाच्च । अतश्च गो- 
राब्दोऽन्यो वा यः कथित्तद्वाची पयोक्तव्य इति प्राप्तम् । 

न च प्रकृतो षिधिगतपद्युपदापेश्चया अन्यस्यैव छागशाब्द्- 
स्य॒ निगमेषु दशनात् विधिनिगममेद प्रतीतेरिहापि तद्वशेन गो- 
पद्सिन्नमेव पदं प्रयोक्तव्यर्मेति वाच्य, विधिनिगममेदस्य प्र 

कर तावाथिकत्वेनेदानतिदेशात्। न षे प्ररतो विधिगतपद्भिन्न 
पदं प्रयोक्तव्याभेति पिवश्चा। अज्ादैपदप्रयोगे वेगुण्यानापत्तेः । 
अपि तु छगपदस्येवेत्ति तद्धि विध्निनेगमभेद आर्थिकः प्र 

कृताविति विरक्तौ तद्टोपे तस्यापि खोपः। एवे च यत्र पद्- 
05.--*01,. 11. 38 
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धिहोषप्रापकाभावस्तत्रानियम पव । यत्र तु तत्, यथा अनुब 

सध्यायामेव “उखायै वपाय मेदसः' इति मन्त्रपाटस्तञ्न नेव 
पद्ास्तरप्क्षेप इति सिद्धम् । 

पं प्रतौ स्विषकृति अग्रिस्स्वि्टकृदेवता । निगमेषु च 
केवरस्याञ्नरेव विधानं न स्वि्टङृहुणस्य । पशो च वनस्पाति- 

यागस्समाघ्नातः स च स्विष्कृ्यागधिकार इति सङ्कषै वक्ष्यते । 

त्रापि विधिनिगममेदस्य ्ररृतावाधिकत्वान्नहातिदेशः । वस्तु. 

तस्तु तत्र गुणमान्रस्य निगमेष्वप्रकाशशनं विशेष्यभूतोऽभिस्तु 

विधिगतशभ्द् प्रतिपाद्य एवेति विकृतावपि वनस्पतिर्विधिगतश- 

व्देनैव प्रकादानीयः॥ १७॥ 

(१८)-स्विष्टकृदेवतान्यते तच्छब्दत्वानिव- 

तत ॥ ३४॥ संयोगो वार्थापत्तेरभिधा- 
नस्य कर्मजत्वात् ॥ ३५॥ 

| क अवभ्रुथे “अश्नीवरुणौ स्विष्ररृतौ यजति ' इति श्रुतम् । तजर 

किं यागे इुद्धयोरेवाग्रीवरुणय)द्वतात्वं कि बा स्विष्टृद्णक- 

योरिति चिन्ताया- 

न तावदत्र यजिपदापात्तस्विष्टकृद्यागानुवादेन देवताविधि- 

स्सम्भवी, विघेयानेकत्वनिमित्तकवाक्यमेद्ा पत्तेः । यजिपदेनाव- 

भृथाङ्गभूतयागमात्रोदे शेन विधानापत्तेश्च । अवभूथस्यापूवेत्वेन 

तत्र स्वि्टकृद्यागस्याप्राततेश्च । अतरिस्वष्टङृत्पदेन स्विषठक्त्का- 
कारिणावश्नीवरुणाविल्येवं स्विष्टृटेवताका्यकारित्वं रक्षयित्वा 
तत्का्यादिक्षेनाग्रीवरुणयोवधिः अश्मीवरुग्चिशिस्विष्ररृत्कार्यवि- 

वो । स्विशृदेवताकाथं च स्विष्टङद्याणं पएवेति तत्र वैरोषि- 
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कदेवताविधानात् तदीयप्रारृतदेवताबाधः । अतश्च यद्यपि प्र 

कतो स्विष्टङ्च्छब्द अश्रौ यौगिकः, तथाऽपि शब्दस्येव प्रकृतौ 
विध्यन्वयाच्छब्दद्वयकार्ये यागे देवतान्तरविधानेन पाकृतदेवता- 

यस्यापि निवृत्तिः । 

वस्तुतस्तु सुष्ठु इष्टे साङ्गं कृतवानिति भूताथक्िप्परलयया- 
न्तस्वि्ठरृच्छब्द्थग्रतीतेस्तस्य च भूतत्वाभावेन वाधात् स्वि. 
षरूच्छब्द स्याद्निपद सामानाधेकरण्येनाग्नौ रूढत्वप्रतोतेः पर्याय- 
यस्यापि समुशितस्यैकयागाथत्वात् स्विष्टक्च्छब्दकायं विहित- 
देवतान्तरेणापि शब्दद्वयवाधो नायुपपश्नः। अनयैव च सत्या 
यत्र यञ्च प्रकृतो गुणविश्षिष्टदेवताविधिः विकृतौ च वनस्पाति- 
यागादौ विरेष्यान्तरस्येव देवतात्वविधिस्तज् बैरृतदेवतया 

प्राकतदेवताद्वयस्यापि वाधः । अथस्य देवतात्वपक्षे हिस दु- 

रुपपादस्स्यात् 1वरशेष्यान्तरस्य प्रा तविकशेभ्यस्थान एव विष्ि- 

तत्वान्न शब्दस्य देवतात्वपक्षे। अतोत्रास्विष्टृचछब्दस्येव त्या- 
गवेखायामभिधानम् । 

निगमेष्वप्याध्वयवेषु (अनुच्रूहि यज इत्यादिषु अस्विष्टङ- 

च्छब्द स्याेधानम् । है ेष्वपि याल्याय। आदौ, धाज्यानुवा- 
क्ययोस्तु प्रकृतितोऽपि शयुद्धामिधानस्येवातिदेशादु पदि ्टकक्ष्वापि 
शुद्धयोरेवा्नीवख्णयोरभिधानाद स्वि्टकृच्छब्द स्यामिधाने सिद्धा- 
न्तेऽप्यविशचिष्टमेव । आवाहनसूक्तवाकयोस्तु खण्डेष्ित्वादेवा- 

मावः। उन्तमप्रयाजे तु प्रङृतावेव स्विषटछृयागदेवताया अप्र- - 

कारानादिदाप्यप्रकाहानं निर्विवादमेवेति प्रप्ते 
1 

स्विष्ङृत्पदे स्विष्टह्त्कायेकारित्वटक्षणाथां प्रमाणाभावात् 

देवताद्धयाविरिष्टयागविधिरेवायम् । स्वि्टङ्त्पदं च र्ढत्वेऽपि 
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प्रकृताविव देवताविशेषरणम् । वस्तुतस्तु भूतकालत्वासम्भवेऽप 

वर्तमानक्रिये देवदत्ते यागङृदिति प्रयोगदरौनाच्ोगिकमेव । 

यागश्चायमतिदेश्चाभवेऽप्याज्यभागन्यायेन प्राकृत एव स्वि 

परक्ृयागान्तरं बा स्विष्कृदेवताकत्वात्, तत्कायापन्न अप्रारृत- 

कायमेव वा प्राङृतस्विष्टङृदिकाररूपं वनस्पतिवत् । सवथा स- 

गुणयोरश्रीवरुणयोस्त्र देवतास्बात् त्यागकाले त्वदुक्तनिगमेषु 

च स्विष्ठकच्छन्दकयोर्रीवरणयोरसिधानम् ॥ १८ ॥ 

(१ ९)-सगणस्य गृणखापे नमम यावदुक्तं 

स्यात् ॥ २३६॥ सवस्य वैककम्यात् ॥३५॥ 

शे ष्ुरोडाश्लावान्तरप्रकरणे अर्चि यजति " इति श्चुतम् । 

तत्न मेद्कप्रमाणामावे यागाञुवादेन देवतामाअ्विधावावश्यके 

न तावस्पराङततदङ्यागमाोदेशेन विधानम्, आश्भेयाज्यभागे 

तस्याः प्राप्तत्वात्, सौम्ये तस्या विधौ अपूचैविधित्वापत्तेः, त- 

दरं गुणमाज्रपरिसङ्खयाफरकपराप्स्यमानाश्रिविधिरेव स्विष्र्चा- 

गे खाघवाद वसोयते । 

सोऽपि च देवताया द्रव्यववुत्पत्यन्वायेत्वात्- यद्यपि 

याग एव न तु निगमेष्वपि, तेषु तस्य संस्कायंतया गुण 

त्वेन विष्ययोगात्त् । तथाऽपि याग एव वचिहितायास्तस्याः 

प्राङृतकायौपन्नतया विकृतावपि स्मत॑व्यत्वात् निगणस्थेवा- 

गरेरभिधानम् । यद्यपि च परकृतावावाहनादनिगमेषु निगण- 

स्यैवाप्नेरमेधान, तथाऽप्याभ्वय॑वेषु टौतरेष्वापि च याज्याया आदौ 

सगुणस्यैवाभिधानात्। इह तु तत्रापि निगैणस्यैवाभिघानम् । 

सिद्ध एव चायमथोदैशष्यहिताथैमुक्त इति वेदितव्यम् ॥१९॥ 
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(२.०)-स्वि्टकृदावापिकोऽनुयाजे स्याव्रयो- 

जनवदङ्गानामर्थस्ंयोगात् ॥ ३८ ॥ 

दरोपूणेमासयोरनूथाजेषु तृतीयोऽनूयाजो ऽभ्रिरिस्वष्टकृदेवत्यः 

स॒ किं रोषप्रतिपत्यथेस्यावाप्कस्विषटकयागस्य देवतासंस्का- 

र्थः उतानूयाजान्तरवदारादुपकारक इति चिन्तायां--उभयोः 

प्रकरणेन दशाङ्गत्वावगमात् न परस्पराङ्त्वे प्रमाणमस्तीति आ 

रादुपकारक पवेति प्रापे - 

दष्टे सम्भवल्यदष्टस्यान्यास्यत्वात् तदीयदेवतासंस्काराथै- 
त्वमेव) न च विनिगमनाविरहः, प्रक्चेपस्य वाक्यदिव रोषप- 

तिपस्यथेत्वेन कताथंत्वात् ्यागांश्चस्यपि प्रधानप्रयुक्तद्रग्योप- 

जीवित्वेन प्रधानाङ्गत्वस्य प्रकरणं विनेवावगमसम्भवाच्च । 

यत्तु शाखदीपिकायां तस्ये्देवताप्रकाशनेन छताथैत्वमुक्ते 
तत् यन्बस्येष्टदेवतापरकाराकत्वेऽपि यागे अपू्वाया पएवाभिस्वि- 
घ्रङृदेवताया ` विधानादुदे शांशस्येष्टदेवतास्मरणाथत्वाभावादुपे- 

क्षितम् । 

न चेवमप्युत्तमाञयाज्ञे मान्ञवर्णिकस्य देवस्यापि देवता 

त्वप्रतीतेस्तस्य चावापिकस्विषटकृति दे वतात्वाभावात् कथं त- 

दीयदेवतासस्कारार्थत्वमिति वाच्यं, माप्यकारङिखिताभ्ै स्विष्ठ- 

करत यजतीति वचनेन “विष्णु यजतिः इति वदेवताविधानेन 

मान्त्रवणिकस्य देवस्य देवतात्वाकटपनात् । 

याक्ञिकाचारस्तु-पएतद्धचनाद रेनमूखकः । उक्तं हेतत् दै- 
वताप्रमाणेषु न द्वितीयाया मन्वणौपेक्षया दोवेस्यं कौस्तुभे । 

तस्मादुत्तमानुयाजस्यावापिकस्विठङृदेवतासंस्कायाथतवात्, यक्ै- 
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ककपारुमाजदविष्केष्टौ आवापिकस्विष्कृ्छोपस्तत्रोत्तमानूयाज- 

स्यापि लोपः यत्र वा पित्यादौ अभ्रिः कव्यवाहनः स्विष्ट 
कृदेवता आवापिकस्वि्टङृति त्रो त्तमानूयाजेऽपि "देवो अच्चिः 
कव्यवाहनः स्वि्टकृत्सुदविणा मन्द्रः काविः' इत्यादि मन्ते 

उदः स्यागे च तदेवतोेखः । याक्िकास्तु एवं न कुवन्ति 

तत्र मूं चिन्ध्म् ॥ २०॥ 
वोन अ =^ 

(२१)-अन्वाहेते च राखवत्कम् स्याञ्चादना- 

स्तरात् ॥ ३९ \॥ संस्कारो वा चोदितस्य 

राष्दवचनारथेत्वात् ॥ ९० ॥ स्याहुणाथं- 
त्वक् ॥ ११॥ 

याज्यानुवाक््ययोर्लिंङ्गात् देवतापकाश्नाथेत्वसम्भवेऽपि "तिन् 

याज्यामन्वाहासीनः पुरोयुवाक्याम् ' इव्यादिवचनानथक्यप्रसङ्गात् 
स्तोज्रशखाणामिवानुचचनस्याद्थेत्वर् । न ययु वचनानुवादे- 

नात्र गुणविधिस्सम्भवति, यतिप्रसङ्कसाङ्कयौगत्तेः ! याज्या 

सुवाक्ययोविशोषणत्वे विरिटोदेशापत्तेश्च । याज्याुदेरेनेव तद्धि 
धौ याज्यादिकमकाध्वयैवग्रेषेऽपि तदापत्तः। "अन्वाह ' दत्यचुवा- 
दादुपपत्तेश्च । ₹ष्टाथेत्वे दयोर्विकल्पापत्तेः "आसीनः पुरोलुवा- 
क्याम्' इत्यत्र यज्यापुरोवरृत्तित्वस्यापि विधेः वाक्यभेदापत्तेश्च । 

अतो गुणविशि्टायुवचनस्यारण्टःथेत्वात् न देवतान्यत्वे 1वद्क- 

तो प्राक्तयाज्यादुवाक्ययोबधः । अपि तु चैङ्तयास्यानुवा- 

क्यापाटसच्वे तेन समुद्य पवेति पर,े- 

यद्यपि लिङ्गकर्प्यविध्िपरवृत्तेः पूवमेतद्धिधिप्रवृत्तिमङीकृत्य 

विशिष्टाजुव चनविधस्स्यात् । तथाभपि दृष्टे सम्मव्रलःटष्टकद्यन- 
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स्यान्याय्यत्वादेवतास्मरणार्थत्वमेवानुवचनस्य भवेत्. न त्वद- 
षछटाथेत्वम् । 

वस्तुतस्तु याञ्योदेश्ेनाज गुणमाजविधानमेव । न च 

याज्याकमैकयरेषे तद् प्तिः, ' होतारं प्रेष्यति ` इति होतुरेव भ्रेष 

कमत्वेन याल्यायास्तत्कमेत्वाभावात् अतोष्युवचनस्य निव्यप्राप्त- 
तया याज्यो शेनैव शुणमाजविधिः । 'पुरोलुवाक्यामनूच्य या 
ज्यया यजाति ` इति वाक्यान्तरेणेव समुखयप्रतीतेना सीनवाक्ये 

पुरःपदाथैविध्याशङ्का । अतो दष्टाथेत्वाधुक्त एव विरतौ बाधः ॥ 

(२२)-मनोतायां तु वचनादविकारस्स्यात् ॥ 

९२॥ 
अञ्नीषोमदेववये परो मनोतामन्स्समा्नावः केवराभ्रिप्र- 

काश्कः। स किं विकृतौ ऊहितव्यो न वेति चिन्ताया- 

्रकूतावस्राषोमयोदंवतात्वेऽपि देवतात्वप्रथमाधिष्ठानपध्रका- 

राकत्वेन मनो तास्थाश्रिपदस्य समवेताथेत्वाद्धिकृतावपि तत्पर 

काश्नाथमुह्.। स च यत्रानेकदेवत्यः पद्युस्तत्र स्पष्ट पव। 

यत्राप्येकदेवद्य , यथा वायव्यादौ, तत्रापि स पव । तत्न प्रथ- 
माधिष्ठानमित भवत्येवोहः ॥ 

मास्तु वा तच्। अत पव प्रतौ मनोतामन्नो नाश्नीषोम- 

योखांक्षणिकः प्रमाणाभावात् । यदि तु मनोताश्चब्दस्य “ मनोता 
इविषो ऽवंदीयमानस्य ' इति मन्ते चतुथयेन्ततया अवदीयमान- 

दविस्सम्बन्धिदेवतावाचित्वावगमात् प्रकृतमन्त्े चाश्चिशब्दस्य 

"त्वं ह्यग्मे प्रथमो मनोता इति मनोतापद्सामानाधिकरण्येन 

देवतापरत्वावगतेरग्रयधिष्ठानकत्वसम्बन्धेन प्रकृतदेवताभूता्नी- 

षोमलक्षकत्वम। श्रीयते, तदा अश्चिवरुणदेवव्ये पशो ऊदापरस- 
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क्तावपि वाय्यादिपश्लौ निरुक्तसम्बन्धासम्भवेनाथिपदनिचरन्तो 
देचतापकाशनरूपकायानु रोधेन ‹ धान्यमसि ` इद्यम्रेव वायव्याः 

दिपदोहे बाधकाभावः । 

न चैवमपि “पूयति वा णतदचोऽश्चर यदेनदूहति तस्मा- 
खच नोहेत्" इति ऋमूदपयुंदासादृहा्पपत्तिः, उपक्रम स्थाथे- 
वादे ऋगक्षरोहनिन्दया पयुदासस्य पदोहविष्रयत्वेऽपि श्रकृते 
पाङृतछ्छग्बाधे ब्रुत्तिरोपेन सिद्धे प्रयोजनायुरधेन ऋगन्तरागम- 

रूपमाक्तोदे बाधकामावात्। अत एव बाधमारस्यैवेह विचा- 
येत्वादध्यायसङ्गतिः । 

न चेवमपि यद्यप्यन्यदेवलयः द्युरा्ेय्येव मनोता कारयति 
बाधपर्युदासोपपत्तरनेष्टसिद्धिरित्ति वाच्यं, अस्य देक्षप्रकरणस्थत्वेन 
विङूतिविषथत्षे उत्कषौपत्तेः । मनोतामन्बस्यान्ेये परौ उत्क- 

पैप्रसक्तौ तन्निबृच्यर्थत्वेन प्रङृतावेवोपपत्तेश्चेति प्रासे 

दैश्चसन्निधो पठितस्य मनोतामन्बस्या्चेयपश्वन्तरे सामा- 
व्यसस्बन्धवोधकप्रमाणाभवेनोत्कप्रीयुपपत्तेरस्य वचनस्य पर 

तावुत्कषेनिवृत्यथेत्वायोगात् तत उक्कृष्टस्य वायव्यादिपदाबूह- 

निवृच्य्थ॑त्वावगतेन तत्न मनोतामन्बस्य बाधः। इदं च ज्यो- 

तिष्ठोमे सवनायाभावं त्वाचिन्तया । यदा त्वाञ्चेयस्सवनीयः 

पद्युज्योतिष्टोमेऽस्ति तदा मनोतामन्नस्य महाप्रकरणाज्नयोतिष्ठो- 

मसम्बन्धेऽवगते अवदीयमानहदयादेसम्बन्धावगमाच तत्रानथ- 

क्यप्रसक्तौ आनथक्यतदङ्गन्यायसहङृतध्रकरणेन सवनीये सामा- 

न्यसम्बन्धवोधकमप्रमाणेन तन्नैव निवेशोपपत्तेरस्य वचनस्य 
पङृतावेवे त्कषनिचरृ्यथैत्वेन साथक्यं, तदाऽस्य विरता हनि- 
वृ्यथेत्वे प्रमाणाभावात् वायठ्पादिपरौ ऋगन्तसोद इष्ट एव । 
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याक्ञिकास्तु नेवोहमाचरन्ति । तेषामयमभिप्रायः प्रतौ 
नाप्चयधिष्ठानकत्वसम्बन्धेनाश्रीषोमटश्चणा, वयाप्यच्चस्ति सम्बन्धेन 

छक्षणोपपत्तौ अव्याप्यद्रत्तिदाक्यसम्बन्धेन तदयोगात् । अपि 
त्वग्मचधिकरणकदहवि सुद इयत्वसम्बन्धन । अतश्च वायव्यादिपक्लो 
तेनेव सम्बन्धेन लक्षणोपपत्तनै बाधोदहाविति । वस्तुतस्तु देव- 

तात्वे अश्मचधिष्टानकत्वस्याव्याप्यन्रुत्तित्वे प्रमाणाभावादिष्येते 

पएवोह बाधो ॥ २२॥ 

(२३)-पु्ठायंऽन्यद्रधन्तरात्तयोनिपूवेत्वात्स्या- 
हचां प्रविभक्तत्वात् ॥ ४३॥ स्वयोनौ 
वा सर्वाख्यत्वात् ॥ ४४ ॥ यूपवदिति 
चेत् ॥ ४५ ॥ न कमसंयोगात् ॥ १६ ॥ 

कार्यत्वादुत्तरयोयय प्रकृति ॥ ४७ ॥ स- 
मानदेवते वा तृचस्याविभागात् ॥ ८ ॥ 

वैश्यस्तोमे ˆ कण्वरथन्तरं पृष्ठं मवति इति श्रुतम् । तश्च 
यद्यपि ज्योतिष्टोमे बहूनि पृष्ठस्तोजाणि, तथाऽपि होतुः पृष्ठ 

एव विधोयत इति वक्ष्यते 1 अतश्च तत्पृष्ठसाधनीभूतवृहदथ- 

न्तस्थोन्योरेवानियमेन गेयं उत स्थन्तस्योनावेव उत स्वथोनो 

ततश्च पारक्तयोनिबाध इति चिन्ताया - 

साममाजोपदेत्तेन तदाश्रयभूताया अपि तदनङ्गभूतायाः 

ऋचो तरेरयस्तोपराङ्गत्वे प्रमाणामावादतिदेशधा्चकम्बाधानुपपत्तेः 

कौत्खदिेरिवास्यापि बृहयोनो रथन्तरयोनो चा गानम् । अथवा 

कण्वानां स्थन्तराभमिव र्थन्तरमित्येवं अरथन्तरेभरेमन्सामनि 

2ए8.--#०,. 11. 89 
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रथन्तरशब्दो रथन्तरकायापन्नत्वप्राप्तच्थं इति तत्कायेक्रगक्चर- 

भिव्यक्त्य्थेत्वावगतेस्तद्योनावेव गेयमिति प्रापे-- 

न तावत् कण्वानां रथन्तरमिलेवं योगिकः कण्वरथन्त- 

रशब्दः कण्वसम्बन्धे प्रमाणाभावयेनाश्वक्णादिषत् रूढेणवरय- 

कत्वात् । नापि कौत्सादिवत् प्राकृतश्च गानं, कौर्सादिकं हि 

अनारभ्य स्वयोनौ पठितं वचनेन तत्तत्कतावङ्त्वेन विदितम 

पि तदाश्रयभूताया ऋचः कतुप्रकरणे पाठाभावेन क्त्वज्गत्वा- 

नवगतेरतिदेशप्रा्तऋग्बाधायोगे तावस्स्वेव गानम् । तदाश्रयभू- 

तायाः कचस्तु बाचस्स्तोमादौ निवेशादथेवत्ता । कौर्सादेः प्रा- 

हृतगायप्यादिष्वेवावापविधानादप्येवम् । पृते तु वेदयस्तोम- 

कमे कण्वरथन्तस्योनेस्तदुत्तस्योश्चोत्तराग्रन्थे पाठात् तासामापि 

वेदयस्तोमाङ्गत्वावगतेरोपदेशिकग्भिरातिदेशिकचौ वाधात्स्वयो- 

नवव गेयं तदुत्तरयोश्च पाटस्याविरोषात् ॥ 

उन्तराग्रन्थे हि तत्तद्योनौ पठितस्यापि सान्नस्तत्र कलतुक्रमेण 
योनिरुत्तरे च पल्येते तासां च पाटादेव नत्तत्कत्वङ्गत्वम् । 

अतस्तदनुसोधन तस्वेव गनम्। एवं विभ्वलिदादावपि षाउदहि- 

कसाश्नां वाचनिके सवपृषठदाब्देन विधौ पाठबखदेव गन्त, 
राधिकरणत्वं तद्भावे तु प्राङृतक्रगधिकरणकत्थमेच ॥ २२॥ 

२४-ग्रहाणां देवतान्यत्वे स्त॒तराख्चयोः कर्म- 
त्वादपिकारस्स्यात् ॥ ९ ॥ 

अश्िषटति “आा्नेया श्रा भवन्ति इत्यनेन प्ाङृतग्रहासुवा- 
+भ क न ४ क क [क देन देवतान्तरविधो स्तोत्रशाखयोरथकभैत्वस्य द्वितीये साधि- 
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तत्वात् प्रारूलयो नानादेवल्या पव ऋचस्स्तोजशाखयोः पट 

नोयाः । न त्वा्ेदेवत्य ऋगन्तरागमः । तदेतट्ितीयसिद्धस्य प्रयो- 

जनकथनमात्रम् । इदं च ` अश्चयीषु स्तुवते" इत्येतद्वचनाभावं 

कृत्वाचिन्तया स्थरान्तरविषयं वा ॥ २४॥ 

(२५)-उभयपानात्पुषदाज्ये द्नर्स्पादुपलक्ष- 
णं निगमेषु पातव्यस्योपलक्षणात् ॥५०॥ 
न वा पराथत्वात् यज्ञपतिवत् ॥ ५१ ॥ 
स्याद्राऽऽबाहनस्य तादयथ्यात् ॥ ५२॥ 
न वा संस्कारशाग्दत्वात् ॥५३॥ स्याह 

्रम्याभिधानात् ॥ ५४ ॥ द्रस्तु गुणमूत- 
त्वादाज्यपा निगमस्स्पुगुंणत्वं श्रुतेराज्य- 
प्रधानत्वात् ॥५५॥ दपि वा स्यात्प्रधान- 

माज्ये प्रथमान्त्यसयोगात् ॥ ५६ ॥ अ- 
पि वाऽऽन्यप्रघानत्वाहुणाये ्यपदेशे भ- 
क्त्या संस्कारशब्स्स्यात् ॥ ५७ ॥ अपि 
वाऽऽख्या किकारतवात्तेन स्यादुपलक्षणम् ॥ 
५८ ॥ न वा स्याहुणङञाखत्वात् ॥५९॥ 

पश्वादौ ‹ पृषद्ल्येनानूयाजान् यजति ` इति श्रुतं, पषदा- 

ञ्य ॒ प्राकृतस्य द्रव्यस्य तद्भतनैरपेश्चस्य वा निवतैकं न घेति 

चिन्तायां- 
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पृषदाज्यशब्दस्याज्यदधिभ्यामारन्धे द्रभ्यान्तर पव ॒राक्ते- 

रनूयाजोदेशेन विधीयमानं द्रव्यान्तरं प्राङृताज्यस्य निवतेकं 
ततश्चावाहनादिमन्तेषु ' देवानाञ्यपानावह ' इत्यादिषु “देवाना 

ज्यपृषदाज्यपानावद ' इत्युहोऽपि । 

अथ वा पृषदाञ्यशाब्दस्य ङ्ावयवयोगेनो पपत्तौ द्रभ्या- 
न्तरस्य तत्र चातिरिक्तपदश्क्तेश्च कस्पनायां प्रमाणाभावात् 

पृषत्पदस्य पृषद्रज्जुरिल्यादिप्रयोगाञ्चुसारेण चित्रस्व एव राक्तः, 

आज्यपदस्य त्वाञ्य एव । तथाऽपि तु ‹ द्विरुपस्तृणाति, दिर 
भिघारयति, वर्षी अन्तधाय दधि गृह्णाति इति पृषद्ा- 
ज्यग्रहणे आस्यस्य दधिक्षस्कारकोपस्तर्णासिघारणाथत्वेन श्रव- 
णात् विधावपि पषदाल्यपद्ं खक्षणया दध्येव विधत्त . इति 
भदानाथस्य प्राद्रतान्यस्य निवर्तकम् ! ततश्च “देवान् आज्यद्- 
धिपान्* इत्यहः । पक्षदयेऽप्याज्यशब्दः प्रयाजादयर्थाज्यपर इति । 

अथवा "पृषदाज्यं गृह्णाति इयं घाइदं सविश्च दधि चः 
इति वाक्यशोषायुसारात् विधिस्थपृषत्पदस्यैव दधिरक्षणावगते- 
रेकवचनस्यापि समाहाराभिप्रायत्वेनोपपत्तेरुपस्तरणाभिघारण- 
वादस्य चोपस्तणाभिघारणसम्बन्धिप्रथमोत्तमस्थानविधिपरस्वेन 
संस्कारविधिपरत्वामावादाज्यं द्धि चोमयमनूयाजाङ्गम् । ततश्च 
प्राकृतस्याप्याञ्यगतनेरपकष्यस्यैव वाध्रो न त्वाज्यश्य  उदश्चान- 
न्तरोक्तपश्चवदेव । 

न चास्मिन् पक्ष यक्ञपतिशाब्द् वदेकेनैव द्रव्येणोपक्षणस- 
स्मवे दधिपद्प्रयोगे प्रमाणाभावः । अस्य मन्त्रस्य देवताप्रका- 
एनायत्ववहुम्यपकाराना्त्वस्थाप्यविशेषेण तद्वदिह पाराथ्यौ- 
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भावात् । आस्यधमौश्च पक्षद्वयेऽपि दश््चविशिष्ठाः, प्रथमपक्षे 

पृषदाज्ये उत्पवनादय इति विदोष इति प्रा्े- 

पृषच्छनब्दस्य चि्रत्ववाचिनो दधिलक्षणापत्तेः समादारल- 

क्षणाविधेयानेकत्वकतगोरवापादकपक्चाज्गीकरणं न युक्तम् । अत 

आज्योदेरोन पृषत्तामान् विधीयते । पकप्रसरताभङ्गमिया वा 

पृषत्ताविशि्टाञ्यस्यैवातिदेरापरदृत्तितः पूवैप्रवृत्तौ परषत्तामा्रफ- 

ठको विधिः । पृषत्ता ` चोक्तवाक्यरोषाञुसेधेन दधति न क्रापि 

छक्षणा । उपस्तरणासिधारणवादस्तु उपयधोभावमान्रेण नायुप- 

पन्नः । न द्यपस्तरणादि शब्दः संस्कारककरियाया एव वाचक 

दत्य प्रमाणमस्ति, अवधघातादिवत् संस्कारकत्वस्य प्रमाणाधी- 

नत्वात् । पृते च तदभावात् । अतो टोकिकस्यैव दघ्रस्सं- 
स्कारकमाअजत्व(द्ाञ्यमेव हविरिति न कस्यापि बाधः ऊहो वा। 

इति श्रीखण्डदेवविरचिनायां मा्दीपिकायां 

दशमस्याध्यायस्य चतुथः पापः 

इति दशमाध्याये पूवंभागः. 

~" ° 89 कक ०, 



अशुद्धसक्ञाधनम्. 

| पड. अशुद्धम्. 

१९, मन्त्र 

५७ पत्ते 

२१ विरोषर्णे 

१९ करणन 

५ क्रियापद 

वष्णु 

१ समवयि 

२४ अनुवायत्तेव 

९9 ॥ १९॥ 

९ पक्ष 

० ॥ ५९ ॥ 

शुद्धम्. 

मन्ञः 

पत्तः 

विशचषणेन 

करणेन 

क्रियापदे 

विष्णुं 

समवायि 

अनुवायतेव 

॥ ५१ ॥ 

पक्षे 

॥ २९ ॥ 




